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1. WSTĘP Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2017r., poz. 2077 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu 

oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, sprawozdanie 

finansowe z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz 

informację o stanie mienia powiatu.  Budżet Powiatu Wolsztyńskiego na 2018 rok został uchwalony na sesji 

Rady Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLIII/307/2017 na kwotę: 

·62.718.445,00 zł  po stronie dochodów, ·64.673.208,00 zł  po stronie wydatków, ·1.954.763,00  zł deficyt, 

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. W wyniku zmian 

dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, 

wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2018 roku wynosił: 63.029.496,22 zł po stronie 

dochodów, ·68.489.759,22 zł  po stronie wydatków, 5.460.263,00 – deficyt budżetu, który zostanie 

sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i sprzedaży papierów wartościowych. 
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2. Realizacja budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2018 rok 

1. Dochody wykonane w tym: 63.092.810,60 tj. 100,10% Dochody bieżące  58.893.045,98   Dochody 

majątkowe 4.199.764,62 

2. Wydatki zrealizowane w tym:  65.692.833,85 tj. 95,92% Wydatki bieżące   55.137.802,60  

Wydatki majątkowe  10.555.031,25 

3. Przychody, w tym: 7.505.500,08·sprzedaż papierów wartościowych  4.000.000,00 inne źródła – wolne 

środki 3.505.500,08 

4. Rozchody, w tym: 2.045.236,92·spłata kredytów i pożyczek  1.445.236,92 wykup innych papierów 

wartościowych 600.000,00 

5. Zadłużenie Powiatu  na 31.12.2018 r. wynosi  17.282.503,14  zł (co stanowi 27,39 % wykonanych 

dochodów) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sprzedaży innych papierów-obligacji zgodnie 

z poniższa tabelą: 

6. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Wolsztyński nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji. 
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7. Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

8. Wynik finansowy budżetu na 31.12.2018 roku. 

Treść 
Plan na 

31.12.2018 

Wykonanie na 

31.12.2018 

% 

Wykonania 

A. Dochody 

w tym: 

Dochody bieżące 

63.029.496,22 

 

58.443.256,22 

63.092.810,60 

 

58.893.045,98 

100,10 

 

100,77 

B. Wydatki 

w tym: 

Wydatki bieżące 

68.489.759,22 

 

56.913.601,25 

65.692.833,85 

 

55.137.802,60 

95,92 

 

96,88 

C. Wynik finansowy 

(A-B) 
-5.460.263,00 -2.600.023,25 X 

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2018 rok zakładał deficyt w wysokości 5.460.263,00  zł.  

Na dzień 31.12.2018 wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 2.600.023,25 zł. 

Wykonanie dochodów bieżących 58.893.045,98 zł Wykonanie wydatków bieżących - 55.137.802,60 zł  

Nadwyżka operacyjna  3.755.243,38 zł Na dzień 31.12.2018 r. została wypracowana nadwyżka 

operacyjna w kwocie 3.755.243,38 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia  o finansach publicznych. W roku 2019 Rada Powiatu będzie dysponowała wolnymi środkami 

w kwocie 2.860.239,91 zł, co potwierdza sprawozdanie RB-NDS i bilans z wykonania budżetu sporządzony 

na dzień 31.12.2018r. 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Wolsztyńskiego za 2018 rok 
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3. DOCHODY 

Dochody za 2018 rok zostały wykonane w wysokości  63.092.810,60 zł na plan 63.029.496,22 zł,  co 

stanowi 100,10 % wykonania. Poniżej przedstawione zostało wykonanie dochodów według jednostek 

organizacyjnych Powiatu oraz według źródeł pochodzenia. 

 

 

Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia za 2018 rok przedstawia się następująco: 
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3.1 Dochody własne  Plan na 31-12-2018r.  wynosił 27.407.576,32 zł Wykonanie na 31-12-2018r. wynosi  

27.590.151,77 zł co stanowi  100,67 % wykonania planu. Główne pozycje zrealizowanych dochodów:  

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (75622 § 0010) 13.550.718,00 zł  

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (75622 § 0020) 479.434,97 zł  
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Opłata komunikacyjna (75618 § 0420) 1.630.272,79 zł w tym: za tablice, druki,  karty pojazdu, licencje, 

czasowe wycofanie pojazdu, zaświadczenia transportowe itp. Wpływy z zajęcie pasa drogowego – 

zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie (75618 § 0490) 223.636,66 zł  

Opłata za wydanie prawa jazdy (75618 § 0650) 216.370,00 zł Opłata za korzystanie ze środowiska 

(90019 § 0690) 133.938,44 zł Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Wielkopolskiego 

w Poznaniu za korzystanie ze środowiska. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) 551.335,04 zł w tym: 

- Starostwo Powiatowe (70005 § 0750) 256.464,67 zł 

- Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (70005§ 0750) 37.157,56 zł 

- Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie (70005 § 0750) 25.012,54 zł 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (70005§ 0750) 50.661,04 zł 

- Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie  (70005 § 0750) 54.007,74 zł 

- Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie (70005 § 0750) 47.180,70 zł 

- Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (70005 § 0750) 80.850,79 złWpływy z usług (§ 0830) 2.297.294,33 zł 

w tym: 

- Starostwo Powiatowe (71012, 75020, 92108, 92605) 663.774,64 zł 

- Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach (85411)  654.790,71 zł 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie (80120, 85410) 434.423,59 zł 

- Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie (80115, 85410) 533.432,63 zł 

- Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie (60014) 8.214,51 zł 

- Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie (80195) 2.658,25 zł Dochody ze sprzedaży wyrobów  541,34 zł 

– zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie (60014 § 0840)  541,34 zł  Dochody ze 

sprzedaży  majątku  (§ 0770, § 0870) 15.915,57 zł 

- Starostwo Powiatowe (60095 i 75020 § 0870, 70005 § 0770)  12.161,35 zł 

- Powiatowy Zarząd Dróg (60014 § 0870) 3.451,00 zł 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85411 § 0870) 303,22 zł  

Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu oraz od należności (§ 0910, § 0920) 

54.136.63 zł·2,5% od wykorzystanych środków z PFRON za obsługę zadań (85324 § 0970) 42.959,98 zł· 

Dochody z tytułu centralizacji VAT od sprzedaży (75814 § 0970 )  70.147,94 zł Dochody z tytułu refundacji 

wydatków za media (woda, ścieki) (75020 § 0970) 43.997,39 zł· 

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 184.153,74 zł w tym: 

- 25% udziału z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (70005 § 2360) 183.892,99 zł 

- oraz 5% z dochodów realizowanych przez Starostwo, KPPSP (75411, 85321 § 2360) 260,75 zł  Środki 

otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 182.136,85 zł w tym: 

- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które przeznaczone zostały na zalesienie  

zgodnie z zawartą umową (02001 § 2460) kwota 182.136,85 zł  Dotacje z Państwowych Funduszy Celowych 

85.000,00 zł w tym:   

- Dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej na zadania bieżące 

(75411§ 2440) kwota 85.000,00 zł · 

Dotacje z tytułu pomocy finansowej (§ 2710, § 6300) kwota 3.569.039,80 zł  

Powiat z tytułu pomocy finansowej otrzymał następujące dotacje: 

1) z gminy Wolsztyn 2.051.956,80 zł w tym na dofinansowanie: 

- Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej (92108§2710) kwota 36.000,00 zł 
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- Miejskiej Sali Sportowej (92605 §2710) kwota 188.942,82 zł 

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na cele publiczne – budowa ścieżki rowerowej na odcinku 

Stary Widzim –Kębłowo (70005 § 2710) kwota 77.013,98 zł 

- zadania inwestycyjnego „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających 

z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” (85111 § 6300) 1.750.000,00 zł 

2) z gminy Przemęt 367.183,00 zł w tym na dofinansowanie: 

- wypłaty odszkodowań za grunty przeje te na cele publiczne – rozbudowa drogi powiatowej od 

miejscowości Przemęt do miejscowości Siekówko (70005§ 2710) kwota 22.183,00 zł 

- zadania inwestycyjnego „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających 

z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” (85111 § 6300) kwota 300.000,00 zł 

- zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń – 

dokumentacja projektowa” 40.000,00 zł 

- przygotowanie infrastruktury turystyki wodnej do sezonu 2018 5.000,00 zł 

3) z gminy Siedlec 1.100.000,00 zł    w tym na dofinansowanie: 

- zadania inwestycyjnego „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających 

z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” (85111 § 6300) kwota  350.000,00 zł, 

- zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Stara Tuchorza –    Kiełpiny – Powodowo 750.000,00 zł 

4) z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego 49.900,00 zł   w tym na dofinansowanie: 

- remontu zaplecza szatniowo – sanitarnego w Miejskiej Sali Sportowej (92601 § 2710) kwota

 49.900,00 zł ·Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

(80102, 80142 § 2310) kwota 8.100,00 zł w tym: 

- dotacja na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z gminy Przemęt (umowa z dnia 02.01.2018r.)

 2.100,00 zł 

- dotacja z gminy Rakoniewice tytułem partycypowania w kosztach prowadzenia przez Zespół Szkół 

Specjalnych w Wolsztynie oddziału przedszkolnego dla dzieci wymagających wczesnej rewalidacji 

i rehabilitacji (umowa z dnia 15.02.2018r.) 6.000,00 zł · 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.302.122,27 zł z przeznaczeniem dla dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wolsztyńskiego 

i rodzinach zastępczych, w tym: dla Domu Dziecka Droga w Wolsztynie (85510 § 2320) kwota 

1.135.537,22 zł 

- powiat grodziski 37.316,94 zł 

- powiat kościański 53.604,34 zł 

- powiat nowosolski 107.208,68 zł 

- powiat nowotomyski 107.208,68 zł 

- powiat zielonogórski ziemski 46.497,76 zł 

- powiat żagański 22.080,34 zł 

- powiat międzyrzecki 593.879,86 zł 

- powiat legnicki grodzki 53.604,34 zł 

- powiat strzelecko-drezdeński 48.673,29 zł 

- powiat słubicki 53.604,34 zł 

- powiat pilski 11.857,65 zł dla rodzin zastępczych (85508 § 2320) kwota 151.185,05 zł 

- powiat nowotomyski 12.364,00 zł 
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- powiat grodziski 6.088,90 zł 

- powiat żagański 838,71 zł 

- powiat zielonogórski ziemski 12.364,00 zł 

- powiat kościański 13.834,80 zł 

- powiat bolesławiecki 12.364,00 zł 

- powiat wrocławski 12.364,00 zł 

- powiat słubicki 8.158,00 zł 

- powiat nowosolski 33.972,87 zł 

- powiat zgorzelecki 25.325,95 zł 

- powiat łódzki grodzki 13.509,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - kształcenia uczniów szkół 

z terenu powiatu nowotomyskiego i z terenu powiatu grodziskiego w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w zawodzie: fryzjer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 

zgodnie ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych 

szkołach zawodowych (80142 § 2320) kwota 11.350,00 zł w tym: 

- powiat nowotomyski 5.710,00 zł 

- powiat grodziski 5.640,00 zł z przeznaczeniem na  badania psychologiczno-pedagogiczne oraz  inne 

świadczenia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu innych powiatów (85153 

§ 2320) kwota  4.050,00 zł w tym: 

- powiat nowotomyski 1.530,00 zł 

- powiat grodziski 2.520,00 zł  

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (85153 § 2330) – zwalczanie 

narkomanii 67.050,00 zł Wpływy z wpłat gmin (85510, 85508 § 2900) kwota 147.945,49 zł  

Odpłatności za dziecko przebywające w placówce opiekuńczo -  wychowawczej i w rodzinie zastępczej 

przekazane przez OPS Wolsztyn, Przemęt i Siedlec. Środki i dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 1.953.344,35 zł 

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w ramach WRPO na lata 2014 – 

2020 jako zwrot środków wydatkowanych w ramach projektu „Cyfryzacji geodezyjnych zasobów 

Powiatu Wolsztyńskiego” umowa nr RPWP.02.01.02-30-0002/16-00 (710-71012) kwota 709.081,93 zł 

§ 2057. kwota 23.262.36 zł 

§ 6257. kwota  685.819,57 zł 

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w formie zaliczki na 

finansowanie projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukacją zawodową 

w Powodowie” jako dochody bieżące i majątkowe umowa nr RPWP.08.03.01-30-0019/16-00 (801-80130) 

kwota 705.582,08 zł 

§ 2057. kwota 501.889,84 zł 

§ 2059. kwota     9.560,48 zł 

§ 6257. kwota 182.373,82 zł 

§ 6259. kwota   11.757,94 zł 

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020  w formie zaliczki na 

finansowanie projektu „Nowe Horyzonty” jako dochody bieżące umowa nr RPWP.07.02.01-30-0003/15  

(855-85595) kwota 429.976,82 zł 

§ 2007. kwota  245.076,14 zł 

§ 2009. kwota    44.541,57 zł 
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§ 2057. kwota  122.362,94 zł 

§ 2059. kwota    17.996,17 zł 

- środki na  realizację projektu „Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół” jako dochody bieżące w formie 

zaliczki. Projekt realizowany przez ZSO, na podstawie umowy nr  2017-1-PL01-KA219038 701_1 

z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach program ERASMUS+(80120 §2057,2059) kwota 

64.314,43 zł 

- Środki na  realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność  kadry edukacji szkolnej” jako dochody bieżące 

w formie zaliczki  na 2018 rok. Projekt realizowany przez ZSO, na podstawie umowy nr  2017-1-PL01-

KA101-038157 z Fundacją Rozwoju Systemu  Edukacji w ramach program ERASMUS+(801-80195-2007) 

kwota 44.389,09 zł ·środki z Funduszu Pracy otrzymał Powiat zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia 

i rynkach pracy (Dz. U. Nr 164 poz. 1366 z dnia 28.07.2005 roku) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 

i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (85333  

§ 2690) 225.800,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów  pozyskane z innych 

źródeł (60014 § 6290, 63095 § 2700) 49.119,90 zł  pozostałe dochody sklasyfikowane w  paragrafach  

0470, 0570, 0580, 0610, 0620, 0640, 0690, 0910, 0940, 0950, 0960, 0970, 6680: 505.640,29 zł wpływy 

z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85595 § 0900) kwota 

1.233,00 zł -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, i służebności § 0470 kwota 6.000,38 zł 

dochód realizowany przez starostwo (70005)  6.000,38 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne  

§ 0570 kwota 1.000,00 zł dochody realizowane przez Starostwo (min. kary za brak opłaty za postój), (70005)  

kwota 1.000,00 zł  Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne § 0580 kwota 139.877,39 zł  dochody 

realizowane przez Starostwo (60014, 70005, 71012) – kara za nieterminową realizację umowy kwota 

139.877,39 zł 

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, duplikatów itp. § 0610 kwota 1.411,00 zł 

dochód realizowany przez jednostki oświatowe w rozdz.(80115, 80120, 80130)  

-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne §0620 kwota 14.385,00 zł dochód 

realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy (85333) 

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień 

§ 0640. kwota 81,20 zł dochód realizowany przez PZD (60014 § 0640) kwota 81,20 zł 

 -wpływy z różnych opłat § 0690 kwota   121.214,70 zł dochody realizowane przez Starostwo i pozostałe 

jednostki organizacyjne w rozdz. (75020, 80102, 80111,80115, 80117, 80130, 80134) 

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych § 0940 kwota1.479,51 zł  dochody realizowane przez Starostwo 

i pozostałe jednostki organizacyjne w rozdz.  (75020,75075, 75405, 75814, 85510) zwroty dotacji i podatku, 

- wpływy z kar i odszkodowań z umów § 0950 kwota 28.374,04 zł dochód zrealizowany przez PZD, 

Starostwo, ZSRiT, MSS, DWD w rozdz. (60014,75020, 80115, 80195, 85411) -wpływy z otrzymanych 

spadków i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 kwota 39.953,39 zł 

- darowizny od osób fizycznych dla ZSO (80120) kwota 4.975,00 zł 

- darowizna dla ZSRiT w Powodowie (80115) kwota 16.274,80 zł 

- darowizna dla PCPR (85218) kwota 6.000,00 zł 

- darowizna dla Domu Dziecka Droga (85510) kwota 12.703,59zł 

- wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota 115.978,45 zł dochody realizowane przez Starostwo i pozostałe 

jednostki  organizacyjne z tytułu organizowanych koncertów, spotkania noworocznego,  Bieg Wolsztyńska 

Dziesiątka, pozostałych imprez kulturalnych i sportowych, zwrot VAT, wpływy za organizowane  obozy 

itp.(60014, 63095, 75411, 75814, 80102, 80120,  80130, 80195,  85153, 85218,  85410, 85510,  92105, 

92605) -  Wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85595  

§ 2910 ) kwota 10.668,00 zł 
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- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 75814 § 6680 kwota 23.984,23 zł Powiat Wolsztyński na 31.12.2018r. posiada należności 

wymagalne w wysokości 302.607,25 zł   między innymi z tytułu: dzierżaw mienia powiatu, wieczystego 

użytkowania, za zajęcie pasa drogowego, za wyrysy i wypisy map geodezyjnych. Na zalegających wszczęto 

postępowania windykacyjne i egzekucyjne.   3.2   Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej.· Dotacje na zadania rządowe (§ 2110,§ 2160, § 6410)Plan na 31-12-2018 r. wynosił 

5.695.965,90 zł 

Wykonanie  na 31-12-2018r. wynosi 5.631.309,24 zł co stanowi 98,86 % wykonania planu.  

1) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.631.309,24zł wpłynęły  na następujące zadania: 

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami dz. 700-70005 kwota 70.727,70 zł. 

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii dz. 710-71012 kwota 140.750,00 zł. 

- Inspektorat Nadzoru Budowlanego dz. 710-71015 kwota 367.998,35 zł. 

- Kwalifikacje wojskowe dz. 750-75045 kwota 21.730,80 zł. 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dz. 754-75411 kwota 3.721.644,65  zł. 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dz. 754-75478 kwota 5.861,00 zł. 

- Nieodpłatna pomoc prawna dz. 755-75515 kwota 124.882,99 zł. 

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku dz. 851-85156 kwota 287.243,72 zł. 

- Świadczenia dla rodzin zastępczych (500+) dz. 855-85508 kwota 263.472,98 zł. 

- Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności dz. 853-85321 kwota 324.081,76 zł. 

- Zadania wojewody – administracja publiczna dz. 750-75011 kwota 103.479,00 zł. 

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw dz. 751-75109 kwota 41.084,11 zł. 

- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dz. 801-80153 kwota 24.822,47 zł. 

- Ćwiczenia obronne przedstawicieli Powiatu, Gmin i Służb dz. 752-75212 kwota 2.200,00 zł 

- Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie 

Powiatowej dz. 752- 75295 kwota 30.448,00 zł 

- Świadczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe pracowników dz. 855-85504 kwota 18.290,00 zł 

- Zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka dz. 853-85395 kwota 12.678,22 zł. 

2) Dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie 69.913,49 wpłynęła na zadania: 

- Inspekcja Nadzoru Budowlanego dz. 710-71015 kwota 69.913,49 zł na zakup samochodu.    

3.3  Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień. 

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień (§ 2120)Plan na  31-12-2018r. wynosił 90.000,00  

złWykonanie  31-12-2017 r. wynosi 43.870,00 zł co stanowi 48,74 % wykonania planu. 

1) Dotacja na zadania bieżące w wysokości 43.870,00 zł wpłynęła na zadania: 

- Dotacja w wysokości 720,00 zł wpłynęła na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej dz. 750- 75045 

- Dotacja w wysokości 43.150,00 zł wpłynęła na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

wynikających z programu „Za życiem” dz. 801-80195  (program realizowany  przez ZSS)   

3.4   Dotacje celowe na zadania własne Dotacje na zadania własne (§ 2130)Plan na 31-12-2018r. wynosił 

1.679.201,00 złWykonanie na 31-12-2018r. wynosi 1.670.726,59 zł co stanowi 99,50 % wykonania 

planu 

1) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.670.726,59  zł  wpłynęły  na  zadania: 

- Dotacja w wysokości 1.649.250,00 zł wpłynęła na wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy 

Społecznej w Wielkiej Wsi Kopanica i w Wolsztynie dz. 852-85202 
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- Dotację w wysokości 21.476,59 zł Powiat otrzymał na koordynatorów rodzinnej pieczy                                                                                                                        

zastępczej dz. 855-85508.3.5   Subwencje Plan na  31-12-2018r. wynosił  28.156.753,00 zł Wykonanie  

na 31-12-2018r. wynosi 28.156.753,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu Na łączna kwotę 

subwencji w wysokości 28.156.753,00 zł składają się: 

- subwencja oświatowa (75801 § 2920) w kwocie 24.665.237,00 zł 

- subwencja wyrównawcza (75803 § 2920) w kwocie 2.558.595,00 zł 

- subwencja równoważąca (75832 § 2920) w kwocie 840.305,00 zł 

- subwencja uzupełniająca (75802 § 2760) w kwocie 92.616,00 zł Plan i wykonanie dochodów w pełnej 

szczegółowości dział, rozdział, paragraf zostało przedstawione w części tabelarycznej. 

4. Wydatki 

Wydatki wykonane na 31.12.2018r. wyniosły 65.692.833,85 zł na plan w wysokości 68.489.759,22 zł 

stanowi 95,92 % wykonania. W części opisowej przedstawiono stopień realizacji wydatków w poszczególnych 

działach i rozdziałach,  z wyjaśnieniem w szczególności tych działów, których wykonanie znacznie odbiega od 

zaplanowanych kwot. 

 

4.1   Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

W dziale tym wydatkowano kwotę 21.571,50 zł, co do planu 24.572,00 zł stanowi 87,79 % wykonania. 

Wydatki te przeznaczono na: 

1. Melioracje wodne (rozdz. 01008) - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 20.000,00 zł w tym:  
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·dotacja  dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich Bonikowo na wykonanie konserwacji bieżącej 

rowów powiatu wolsztyńskiego na terenie gminy Przemęt i Wolsztyn – „rów Sr” (Mochy), rów „Ga, Ga-4” 

(Stary Widzim) w wysokości 10.000,00 zł.  

·dotacja dla rejonowego Związku Spółek Wodnych Wolsztyn na wykonanie bieżącej konserwacji rowów 

powiatu wolsztyńskiego na terenie gminy Siedlec – „rów Wo-15, Wo-13” (Siedlec) w wysokości 10.000,00 zł. 

2. Pozostała działalność (rozdz. 01095) – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.571,50 zł na wydatki 

bieżące związane z łowiectwem i rolnictwem. Zorganizowano polowanie na drapieżniki oraz przewóz rolników 

z powiatu wolsztyńskiego na targi i wystawę rolniczą do Warszawy  

4.2  Dz. 020 - Leśnictwo W dziale tym wydatkowano kwotę 280.262,21 zł, co do planu 288.384,00 zł 

stanowi 97,18 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na: 

1. Gospodarka leśna (rozdz.02001) – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 182.136,85 zł na wypłaty 

ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - środki 

pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

2. Nadzór nad gospodarką leśną  (rozdz.02002)– wydatkowano kwotę 98.125,36 zł  za nadzór nad lasami 

nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonanie planów urządzenia lasów.  

4.3 Dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo W dziale tym wydatkowano kwotę 3.505,06 zł, na plan 

w wysokości 3.507,00 zł co stanowi 99,94 % wykonania. Wydatki dotyczą: 

1. Pozostała działalność (rozdz. 05095) – wydatkowano kwotę 3.505,06 zł na wydatki   bieżące 

Społecznej Straży Rybackiej.  

4.4  Dz. 600 – Transport i łączność W dziale tym wydatkowano kwotę 9.232.878,02 zł co w stosunku do 

planu 9.699.204,00 zł stanowi 95,19 % wykonania. Środki te przeznaczono:  

1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) – wydatkowano kwotę 8.416.795,85 zł ·wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS pracowników PZD w kwocie 

977.854,65 zł. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w  kwocie 11.394,08 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe  w kwocie 14.310,00 zł. szkolenia  pracowników i podróże służbowe 

w kwocie 3.377,48 zł.  

·pozostałe bieżące wydatki, opłaty i składki związane z  utrzymanie siedziby PZD, ubezpieczenia, opłaty 

leasingowe za ciągnik  oraz utrzymanie dróg powiatowych (utrzymanie zimowe dróg, remonty cząstkowe 

nawierzchni, oznakowani, utrzymanie ulic powiatowych i poboczy, remonty dróg i chodników, mostów, 

przepustów, zadrzewienie, profilowanie dróg gruntowych itp.) – kwota  2.152.368,04 zł.  

zadanie inwestycyjne - Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej      nr 3788P w m. 

Mariankowo na rowie Wargańskim – kwota 132.150,00 zł.  

zdanie inwestycyjne – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn – 

kwota 473.746,36 zł.  

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyń  - Kębłowo – kwota 375.605,35 zł.   

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz –  kwota 

73.677,00 zł.  

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P od m. Błotnica do m. Przemęt -  kwota 

460.289,48 zł.  

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza-Kiełpiny - Powodowo, 

odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu – kwota 2.047.423,06 zł.  

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3825P w miejscowości Poświętno – kwota 

765.360,72 zł.  

zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3807P w m. Błocko – kwota 

51.928,75 zł.  

zadanie inwestycyjne - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P – budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. 

Adamowo- kwota 39,90 zł   
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zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3797P w m. Boruja – kwota 

144.604,95 zł  

zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3812P od m. Nowy Widzim do m. 

Stary Widzim – dokumentacja projektowa – kwota 41.147,03 zł  

zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3812P w m. Nowy Widzim – kwota 

23.110,27 zł   

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z budową 

ronda – kwota 94.000,00  

zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Stara Dąbrowa – 

kwota 13.749,06 zł (PZD)  

zadanie inwestycyjne – Przebudowa pasa drogowego na drodze 3790P w m. Kopanica – Nowy Rynek – 

kwota 126.745,35 zł (PZD)  

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej w m. Siekowo – kwota 129.651,23 zł (PZD)  

zadanie inwestycyjne – Przebudowa zjazdu na drogę powiatową w m. Siedlec – kwota 62.617,38 zł (PZD)  

zadanie inwestycyjne – Przebudowa pasa drogowego w m. Starkowo – kwota 34.619,83 zł (PZD)  

zadanie inwestycyjne – Przebudowa chodnika ul. Niałecka w Wolsztynie – kwota 125.353,88 zł (PZD)  

zadanie inwestycyjne – Przebudowa drogi powiatowej w m. Wieleń – kwota 43.050,00 zł (PZD) 

2. Pozostała działalność (rozdz. 60095) – wydatkowano kwotę 816.082,17 zł  za wykonanie tablic 

rejestracyjnych, zakup druków dla Wydziału Komunikacji, koszty parkowania porzuconych pojazdów oraz za 

przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów.W dziale tym  na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania 

niewymagalne w kwocie 76.404,17 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami oraz 

zobowiązania od wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności. 

4.5  Dz. 630 – Turystyka W dziale tym wydatkowano kwotę 103.213,31 zł co do planu w wysokości 

115.720,00 zł stanowi 89,19 % wykonania. Przeznaczono je na: 

1. Pozostała działalność (rozdz.63095) – wydatkowano kwotę 103.213,31 zł na: 

·dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki 

w wysokości 10.000,00 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.032,00 zł.  

·zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.113,73 zł    

·poniesiono wydatki za energie elektryczną na śluzie powiatowej w kwocie 404,72 zł.  

·pozostałe wydatki rzeczowe w tym związane z organizacją imprez turystycznych takich jak: obóz 

międzynarodowy młodzieży, obóz dzieci z Ukrainy, wyjazdy turystyczne – kwota 67.285,38 zł. usługi 

remontowe w ramach przygotowania infrastruktury turystyki wodnej do sezonu – kwota 18.377,48 zł.  

Wydatki w zakresie turystyki poniesiono zgodnie z potrzebami w tym zakresie. W dziale tym  na 

31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26,52 zł z tytułu wydatków bieżących na 

energię do oświetlenia śluzy przy ul. Poniatowskiego, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach 

płatności. 

4.6  Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym na 337.849,00 zł planu wydatkowano kwotę 

267.785,74 tj. 79,26 %. Środki przeznaczono na : 

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) - wydatkowano kwotę 257.869,73 zł : 
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·wynagrodzenia z pochodnymi osób wykonujących zadania z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa, 

pochodne od wynagrodzeń – kwota 41.887,00 zł. pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami 

i nieruchomościami takie jak; usługi, ubezpieczenie mienia powiatu, opracowania dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej, wykonanie operatów szacunkowych, podziały geodezyjne w celu regulacji stanów prawnych 

nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu – kwota 74.371,05 zł. wypłacono odszkodowania osobom fizycznym 

za grunty przejęte na cele publiczne – w kwocie 99.196,98zł, co dotyczy rozbudowa drogi powiatowej od 

miejscowości Przemęt do miejscowości Siekówko kwota 22.183,00 zł, kwota w całości finansowana jest 

dotacją z gminy Przemęt oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim – Kębłowo kwota 

77.013,98 zł, kwota w całości finansowana jest dotacją z gminy Wolsztyn. koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego – kwota 21.126,70 zł. dotyczy opłat sądowych od bieżących spraw z zakresu nieruchomości 

oraz doradztwo prawne Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. za prowadzenie sprawy w sądzie 

z powództwa Jacka Kurnatowskiego przeciwko Powiatowi Wolsztyńskiemu o zapłatę (sprawa dotyczy pałacu 

w Gościeszynie), koszty związane z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości – Zespół Pałacowo – Parkowy 

w Gościeszynie.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 21.288,00 zł dotyczy zakupu 

działek przez Powiat Wolsztyński od osób fizycznych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.  

Wydatki w wysokości 70.727,70 zł pochodzą z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na wydatki 

związane z nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym kwota 41.887,00 zł  na wynagrodzenia i pochodne. Na 

stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków w dz. 700 ma wpływ fakt, iż wydatki na postępowania sądowe 

były zaplanowane w wyższej kwocie, odszkodowania za przejęcie gruntów na cele publiczne zostały 

wypłacone poniżej zakładanego planu, pozostałe odszkodowania zostaną wypłacone w roku 2019. W 2018 

roku planowano również wydatki na podział, wycenę, koszty planu zagospodarowania gruntów                            

w Powodowie, co również będzie miało miejsce w 2019 roku. 

2. Pozostała działalność (rozdz. 70095) – wydatkowano kwotę 9.916,01 zł na różne opłaty  i składki tj. 

ubezpieczenie mienia Powiatu. W dziale tym  na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne 

w kwocie 504,30 zł z tytułu wydatków bieżących na doradztwo prawne, które zostały uregulowane 

w obowiązujących terminach płatności. 

4.7  Dz. 710 -  Działalność usługowa W dziale tym na plan 3.533.616,00 zł wydatkowano kwotę 

3.145.489,11 zł, co stanowi 89,02% wykonania i przeznaczono ją na: 

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) wydatkowano kwotę 31.000,00 zł na dotację 

celową dla Gminy Wolsztyn na wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych w Powodowie.  

2. Zadania z  zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) kwota 2.676.577,27 zł wydatkowana  na: 

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚŚ pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii – 

kwota 814.950,65 zł.  

·Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 16.800,00 zł.  

·szkolenia pracowników i podróże służbowe – kwota 41.679,18 zł. z czego kwotę 38.991,00 zł 

wydatkowano na szkolenia w ramach realizowanego projektu cyfryzacji geodezyjnych zasobów powiatu 

wolsztyńskiego.  

·pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań geodezji i kartografii – kwota 856.785,44 zł, w tym 

wydatki bieżące w ramach cyfryzacji geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego w kwocie 612.097,20 zł 

poniesione na prace geodezyjne w zakresie modernizacji i cyfryzacji zasobu, usługi reklamowe związane                             

z projektem, usługi inżyniera kontraktu, usługi inżyniera projektu, szkolenie dla informatyka. zadanie 

inwestycyjne – cyfryzacja geodezyjnych zasobów powiatu wolsztyńskiego - kwota 946.362,00 zł wydatkowano 

na sprzęt do centrum przetwarzania danych, urządzenie wielofunkcyjne szerokoformatowe z funkcją 

skanowania Canon OCE Color Wave 500, System Informacji Przestrzennej GEO-INFO, świadczenie usług 

inżyniera kontraktu, gdzie kwota 804.407,69 zł stanowi dofinansowanie do projektu a kwota 141.954,31 zł 

wkład własny.  

Wydatki w wysokości 140.750,00 zł pochodzą z dotacji od Wojewody na zadania z zakresu    administracji 

rządowej. 
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3. Nadzór budowlany (rozdz. 71015) – kwota 437.911,84 zł w całości pochodzi z dotacji z Budżetu 

Państwa na zadania  z zakresu administracji rządowej i wydatkowana została na: 

·wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚŚ pracowników nadzoru budowlanego w wysokości 336.548,80 zł  

·szkolenia pracowników i podróże służbowe – kwota  700,00 zł  

·badania lekarskie pracowników – kwota 60,00 zł ·pozostałe wydatki bieżące i opłaty z zakresu nadzoru 

budowlanego – kwota 30.689,55 zł  

·zadanie inwestycyjne – zakup samochodu  – kwota 69.913,49 zł   

W dziale tym  na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 82.264,71 zł z tytułu 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. 

4.8  Dz. 750 – Administracja publiczna W dziale tym na plan w wysokości 6.574.860,00 zł wydatkowano 

kwotę 6.470.426,04 zł, co stanowi 98,41 % wykonania i przeznaczono ją na: 

1. Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu 

administracji rządowej – kwota 103.479,00 zł – środki otrzymane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które 

przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie 

czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej; 

2. Rady powiatów (rozdz.75019) – wydatkowano kwotę w wysokości 276.116,98 zł, którą przeznaczono 

na : 

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu - zakup artykułów biurowych, spożywczych, kwiatów 

na uroczystości okolicznościowe, odnowienie podpisu elektronicznego, zapłacono za przedłużenie licencji 

na Legislatora, wykonano pieczątki, wypłacono diety Przewodniczącego Rady i Radnych – kwota 

252.308,25 zł 

- zadanie inwestycyjne – zakup i wdrożenie systemu eSesja – kwota 23.808,73 zł. 

3. Starostwa powiatowe (rozdz. 75020) - wydatki w wysokości 5.666.168,81 zł związane      

z funkcjonowaniem starostwa powiatowego i zarządu powiatu, w tym: 

·wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe,  odprawy emerytalne, 

dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota  4.360.965,33 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – kurier pocztowy, audytor) – kwota 50.114,80 zł. ·wydatki 

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 6.877,99 zł.  

·szkolenia pracowników – kwota 27.341,01 zł.   

·badania lekarskie pracowników – kwota 3.379,00 zł.  

·wpłaty powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich – składka członkowska w kwocie 9.173,92 zł.  

·podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 25.528,09 zł.  

·pozostałe wydatki: woda, energia,  zakup usług, tłumaczenia, zakup mebli, wyposażenia,  obsługa prawna, 

abonamenty, prenumeraty, przesyłki pocztowe, emisja BIP, licencje na użytkowanie programów, usługi 

remontowe wykonane w budynku starostwa, podatki, opłaty, składki, ubezpieczenia itp. – kwota 

1.119.312,08 zł.  

·zadanie inwestycyjne – modernizacja korytarza przy Wydziale Komunikacji – kwota 39.969,69 zł.   

·zadanie inwestycyjne – montaż klimatyzacji – kwota 22.176,90 zł  

·zadanie inwestycyjne – zakup sprzętu i urządzeń informatycznych – kwota   1.330,00 zł. 

4. Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045) - wydatki w wysokości 22.450,80 zł związane        

z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2018, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz 

z pochodnymi, podróże służbowe oraz zakupy i usługi bieżące.  

Wydatki pochodzą w całości z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 

21.730,80 zł oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej kwota 720,00 zł. 

5. Promocja jednostek (rozdz. 75075) – wydatki w wysokości 402.210,45 zł przeznaczono na: 
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·wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne w raz z pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych – 182.660,36 zł.  

·podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.425,05 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące – 218.125,04 zł na artykuły i materiały promocyjne, art. spożywcze, przejazdy, 

usługi gastronomiczne, ubezpieczenia, wydatki związane z organizacją imprez i zadań promujących Powiat 

takich jak Spotkanie Noworoczne oraz Współpraca Polsko-Niemiecka Młodzieży, współpraca zagraniczna 

Powiatu, współpraca Powiatu między samorządami, obsługa medialna itp.  

W dziale tym  na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne  w wysokości 336.016,92 zł z tytułu 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami oraz zobowiązania z tytułu realizacji zadań 

bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności. 

4.9 Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa Wydatki tego działu wynoszą 41.084,11 zł, co w stosunku do planu w wysokości 43.872,00 zł 

stanowi 93,65 % wykonania, wydatkowano na: 

1. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdz. 75109) – kwota 

41.084,11 zł w całości została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów tj. wynagrodzenia i pochodne, 

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Wydatki w całości pochodzą z dotacji celowej.4.10 

Dz. 752 – Obrona narodowa Wydatki tego działu wynoszą 32.648,00 zł,  w stosunku do planu w wysokości 

32.648,00 zł stanowi 100,00% wykonania, wydatkowano na: 

1. Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212) wydatkowano kwotę 2.200,00 zł na  przeprowadzenie 

szkolenia obronnego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego jako zadania z zakresu zadań zleconych.         

2. Pozostała działalność (rozdz. 75295) wydatkowano kwotę 30.448,00 zł na wyposażenie osobiste 

i ochronne funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej, zgodnie z pismem 

Wojewody Wielkopolskiego jako zadania z zakresu zadań zleconych. 

4.11  Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki tego działu wynoszą 

3.912.318,00 zł, co w stosunku do planu w wysokości 3.917.618,00  zł stanowi 99,86 % wykonania, 

wydatkowano na: 

1. Komendy powiatowe policji (rozdz.75405) – kwota 15.000,00 zł w tym na: 

·Wpłaty na fundusz wsparcia na wydatki bieżące – kwota 12.500,00 zł w tym na obchody Święta Policji, 

współfinansowanie organizacji turnieju Policjant Ruchu Drogowego, współfinansowanie Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakup sprzętu i wyposażenia oraz zakup materiałów i wykonanie prac 

budowlanych.   

·Wpłaty na fundusz wsparcia na zadania inwestycyjne – zakup w ramach tzw. „sponsoringu” samochodu 

osobowego nieoznakowanego segment ”C”  dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie - kwota 

2.500,00 zł. 

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) - kwota  3.823.644,65 zł 

wydatkowana na: 

·wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe 

wynagrodzenia roczne, uposażenia, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenia roczne, 

uposażenia i świadczenia pieniężne wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚŚ – kwota 3.022.523,15 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe i równoważniki pieniężne i ekwiwalenty - kwota 397.924,71 zł.  

·badania lekarskie – kwota 21.378,40 zł.  

·koszty podróży służbowych krajowych– kwota 4.662,27 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące – kwota 360.156,12 zł – energia, woda, remonty, opłaty, ubezpieczenia, zakupy 

materiałów, konserwacja i przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne itp.  
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·wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP na zadania bieżące – kwota 17.000,00 zł z przeznaczeniem 

na wydatki bieżące jako dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu, obiektów i zakupu paliwa dla Komendy 

Powiatowej oraz podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy, została przekazana i wykorzystana zgodnie 

z umową. Wydatki w wysokości 3.721.644,65 zł pochodzą z dotacji na realizację przez Powiat zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz kwota 85.000,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zadania 

inwestycyjne i bieżące oraz 17.000,00 zł środki Powiatu. 

3. Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412) – wydatkowano kwotę 45.000,00 zł jako dotacje dla gmin 

tworzących powiat wolsztyński na dofinansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

zgodnie z podjętą uchwałą i podpisanymi umowami.  Dla każdej z gmin przekazano kwotę 15.000,00 zł. 

4. Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) – wydatkowano kwotę 5.566,84 zł na zadania związane 

z zarządzaniem kryzysowym (szkolenia, usługi, zakupy, usługi telekomunikacyjne, organizację konferencji 

z zakresu interwencji kryzysowej). 

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz.75478) – wydatkowano kwotę 5.861,00 zł pochodząca 

w całości ze środków Wojewody jako zadania zlecone na wydatki Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie. 

6. Pozostała działalność (rozdz. 75495) – kwota 17.245,51zł wydatkowana na wydatki bieżące w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej (zakup nagród na zawody pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej,  koszty ćwiczeń 

i szkoleń, spotkania jednostek OSP, konkurs wiedzy o ruchu drogowym itp. z zakresu zadań Powiatu).W dziale 

tym  na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 201.206,95 zł z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, uposażenia, dodatkowego uposażenia rocznego wraz z pochodnymi.  

4.12 Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości Wydatki tego działu wynoszą 124.882,99 zł co w stosunku do 

planu 125.208,00 zł stanowi 99,74 %  i przeznaczono je na: 

1. Nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515) – wydatkowano kwotę 124.882,99 zł w tym: 

·przekazano dotację dla Fundacji Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji na realizację zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wolsztyńskiego 

w 2018 r.- kwota 60.725,88 zł   

·wynagrodzenia i pochodne – kwota 3.301,56 zł  

·usługi i zakupy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 60.552,00 zł  

Wydatki w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone. Na terenie powiatu pomoc prawna 

świadczona jest w Starostwie Powiatowym, w Urzędzie Gminy Przemęt i w Urzędzie Gminy Siedlec.  

4.13  Dz. 757 – Obsługa długu publicznego  Z działu 757 rozdział 75702 zapłacone zostały odsetki od 

pożyczek i kredytów, obligacji zaciągniętych w latach 2010 – 2014 w banku PKO BP oddz. Nowy Tomyśl, 

BGK w Warszawie, PEKAO SA w Warszawie i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na 

łączną kwotę  416.979,47 zł oraz rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji kwota 10.000,00 zł co 

w stosunku do planu w kwocie 470.000,00 stanowi 90,85% wykonania. W dziale tym na 31.12.2018r. 

wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 28.157,00 zł. Odsetki zostały uregulowane 

w obowiązujących terminach płatności. 

4.14  Dz. 758 – Różne rozliczenia Wydatki tego działu wynoszą 8.488,00 zł co w stosunku do planu 

299.381,60 zł stanowi 2,84 % i przeznaczono je na: 

1. Różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814) – wydatkowano kwotę 8.488,00 zł na zapłatę podatku 

VAT należnego do US niezapłaconego terminowo przez kontrahentów. 

2. Rezerwy ogólne i celowe (rozdz. 75818) – pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 

289.381,60 zł w tym: 

·rezerwa ogólna – kwota 197.381,60 zł;  

·rezerwa oświatowa – kwota 0,00 zł;  

·rezerwa na zarządzanie kryzysowe – kwota 92.000,00 zł  

4.15  Dz. 801 – Oświata i wychowanie Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie 25.342.732,35 zł 

co do planu w wysokości 26.136.499,00 zł stanowi 96,96 % wykonania. Kwotę tą  przeznaczono na : 

1. Szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102)  - kwota 3.983.805,78 zł w tym na: 
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·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.616.239,92 zł.  

·badania lekarskie – kwota 3.435,00 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.020,00 zł.  

·podróże służbowe pracowników – kwota 20.288,31 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące szkoły podstawowej specjalnej  (energia, pomoce naukowe, usługi, zakupy, 

remonty sal lekcyjnych, opłaty itp. – kwota 339.822,55 zł. 

2. Gimnazja specjalne (rozdz. 80111) – kwota 1.213.540,28 zł w tym na: 

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  – 1.140.241,55 zł.  

·szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 40,20 zł.  

·badania lekarskie pracowników – kwota 700,00 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące (w tym remonty sal lekcyjnych, usługi, zakupy,  zakup pomocy naukowych, 

energii, opłaty, usługi)  – kwota 72.558,53 zł. 

3. Technika (rozdz. 80115) – kwota 9.329.853,11 zł w tym na: 

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych – kwota 8.040.604,04 zł  

·wynagrodzenia bezosobowe – kwota 53.620,40 zł  

·podróże służbowe pracowników  i szkolenia – kwota 21.106,34 zł  

·badania lekarskie pracowników – kwota 2.990,00 zł  

·pozostałe odsetki – kwota 4.261,43 zł zapłacono odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego 

w Grodzisku Wlkp. w postępowaniu w sprawie wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny nauczycieli z Zespołu 

Szkół Zawodowych  w Wolsztynie,  

·pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.157.270,90 zł (w tym koszty postępowania sądowego kwota 

7.800,00 zł zasądzone przez sąd w postępowaniu, w sprawie wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny 

nauczycieli w ZSZ).  

·zadania inwestycyjne – zakup opryskiwacza – kwota 50.000,00 zł 

4. Szkoły policealne (rozdz. 80116) – kwota 46.653,27 zł w tym na: 

·dotację podmiotową z budżetu – kwota 46.653,27 zł na Szkołę Policealną dla dorosłych prowadzoną 

przez: Szkołę”LIDER” w Tuchorzy 

5. Szkoły branżowe I i II stopnia (rozdz. 80117) – kwota 740.197,82 zł w tym na: 

·dotację celową przekazaną dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze na kursy zawodowe uczniów z ZSZ 

w Wolsztynie –  800,00 zł  

·dotację podmiotową z budżetu – kwota 169.928,88 zł dla Niepublicznej Szkoły Branżowej I stopnia  

prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.  

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 401.435,18 zł  

·podróże służbowe pracowników i szkolenia – kwota 2.097,02 zł  

·pozostałe wydatki bieżące – kwota 106.108,88 zł 

6. Licea Ogólnokształcące (rozdz. 80120) – kwota 4.334.915,04 zł w tym na: 

·dotację podmiotową z budżetu – kwota 94.958,58 zł  dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych 

prowadzone przez: Szkołę ”LIDER” w Tuchorzy, Liceum Uzupełniające – Paweł Dzioba, Zakład Doskonalenia 

Zawodowego. zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – kwota 100,00 zł   
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·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, nagrody szczególne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.700.860,48 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe – kwota 10.134,99 zł.  

·szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 23.846,43 zł.  

·badania lekarskie pracowników – kwota 4.090,00 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, 

usługi, zakupy itp.)  – kwota 499.790,70 zł.   

·realizacja projektu „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” projekt ERASMUS – wydatkowano 

kwotę  33.864,01 zł w ramach środków UE na wydatki bieżące związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli do 

Włoch i Rumunii i Bułgarii. Projekt realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących. Zakończenie projektu będzie 

miało miejsce w 2019 roku.  

·Realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – projekt POWERSE – 

wydatkowano kwotę 21.189,11 zł na koszty podróży, wyżywienie i obsługę podczas wizyty w Finlandii. 

7. Szkoły zawodowe (rozdz. 80130) – kwota 2.296.145,65 zł w tym na:  

·dotację podmiotową z budżetu – kwota 265.430,79 zł  dla niepublicznej szkoły: Szkoła”LIDER” 

w Tuchorzy – Studium Medyczne, Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia - Paweł Dzioba, Zakład 

Doskonalenia Zawodowego.  

·dotację celową przekazaną dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze na kursy zawodowe uczniów z ZSZ 

w Wolsztynie –  kwota 4.000,00 zł ·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 

1.205.399,51 zł szkolenia i podróże służbowe pracowników – kwota 2.892,14 zł  

·pozostałe wydatki bieżące – kwota 187.801,03 zł W rozdziale 80130 realizowany jest projekt pn. 

„Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie” w ramach środków 

z WRPO na lata 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej z budżetu 

państwa.  

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie na bazie 

podpisanej umowy nr  RPWP.08.03.01-30-00019/16-00 w styczniu 2017 roku.   

Poniesiono wydatki w wysokości 555.622,18 zł w tym:  

·wydatki bieżące w ramach projektu - kwota 98.960,12 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 

(4.292,76 zł), zakup wyposażenia, koszty zrealizowanych kursów dla uczniów (308.553,06 zł), wydatki 

inwestycyjne w ramach projektu EFS - kwota 211.643,00 zł na zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem. 

8. Szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – kwota 869.911,15 zł w tym na :  

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  827.083,74 zł.  

·badania lekarskie pracowników – 500,00 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące (w tym przeprowadzone remonty, zakup pomocy naukowych, energii, opłaty, 

usługi, zakupy, ubezpieczenia  itp.) – 42.327,41 zł. 

9. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (rozdz. 80142) –  46.506,42 zł w tym na: 

·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.868,42 zł  

·Wynagrodzenia bezosobowe – 7.188,00 zł  

·Zakup materiałów i wyposażenia – 4.450,00 zł 

10. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) - kwota 99.169,18 zł na wydatki bieżące 

w jednostkach oświatowych z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli. 

11. Kwalifikacyjne kursy zawodowe  (rozdz.80151) – wydatkowano kwotę 253.075,68 zł na dotację 

podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty – Szkoła „LIDER” w Tuchorzy na kursy kwalifikacyjne. 

Przelew dotacji ma miejsce po uzyskaniu informacji o liczbie osób, które zdały egzamin kwalifikacyjny. 
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12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80152)  – kwota 900.643,04 zł w tym na: 

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych – 389.069,37 zł  

·podróże służbowe krajowe – 6.735,98 zł  

·badania lekarskie – 175,00 zł ·pozostałe wydatki bieżące – 87.866,59 zł  

·zadania inwestycyjne – 416.796,10 zł na przebudowę boiska szkolnego oraz terenu wokół wraz 

z odwodnieniem. 

13. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – kwota 24.822,47 zł  na zakup podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych w ramach dotacji na zadania zlecone na kwotę 42.590,68 zł.  

14. Pozostała działalność (rozdz. 80195) – kwota 1.203.493,46 zł w tym na: 

·dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania w trybie pożytku publicznego –42.000,00 zł.  

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  –743.090,51 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe – 72.038,00 zł (w tym wynagrodzenia animatorów na Orlikach znajdujących 

się przy szkołach). ·nagrody o charakterze szczególnym z zakresu oświaty – 2.250,00 zł.  

·badania lekarskie pracowników – 70,00 zł.  

·szkolenia i podróże służbowe – 12.131,46 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące dotyczące oświaty w powiecie i funkcjonowania Miejskiej Sali Sportowej (w 

tym zakup pomocy dydaktycznych) – 188.035,38 zł.  

Z rozdziału 80195 odbywa się również finansowanie Miejskiej Sali Sportowej, gdzie wydatki  za  2018 rok 

wyniosły 416.466,12 zł. W rozdziale 80195 realizowano następujące programy : 

- „Za życiem” – kompleksowe wsparcie dla rodzin ze środków z Budżetu Państwa, na podstawie podpisanego 

porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na lata 2017-2021.  

Realizacja programu odbywa się w ZSS w Wolsztynie, a wydatki w 2018 roku wynosiły 33.150,00 zł na 

wynagrodzenia z pochodnymi dotyczące zajęć z uczniami. 

- „Niepodległa” – przedsięwzięcie z zakresu edukacji patriotycznej pod nazwą „Wolność, godność, 

niepodległość” realizowane na podstawie podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowy nr 

MEN/2018/DWKI/1359 z dnia 11.09.2018r. Realizacja programu odbywała się w ZSZ w Wolsztynie. 

Wydatki wynosiły 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gablot wystawowych, zorganizowanie wyjazdu 

i zakup biletów wstępu, zakup nagród na konkurs. W dziale 801 na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania 

niewymagalne w łącznej kwocie 1.520.920,30 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz 

z pochodnymi oraz  wydatków bieżących i majątkowych, które zostały uregulowane w obowiązujących 

terminach płatności. 

4.15  Dz. 851 – Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 3.383.409,56 zł na plan 

w wysokości 3.620.648,40 zł, co stanowi 93,45 %  przeznaczono na: 

1. Szpitale ogólne (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 2.988.359,78 zł  w tym: 

·przekazano dotację dla SP ZOZ w Wolsztynie w kwocie 2.988.359,78zł na realizację zadania - 

Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających  z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

26 czerwca 2012 r. Dotacja została przekazana zgodnie z założonym planem i podpisaną umową. Na kwotę 

przekazanej dotacji składają się środki  z Gminy Wolsztyn w wysokości 1.750.000,00 zł, z Gminy Przemęt 

w wysokości  300.000,00 zł, z Gminy Siedlec w wysokości 350.000,00 zł oraz środki Powiatu w wysokości 

588.359,78 zł. 
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2. Zapobieganie i zwalczanie AIDS ( rozdz. 85152) – kwotę 3.937,24 zł wydatkowano na zakup nagród 

oraz organizację konkursu wiedzy o HIV i AIDS. 

3. Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – wydatkowano kwotę 74.500,00 zł na działania szkoleniowo - 

edukacyjne w Powiecie Wolsztyńskim realizowane przez Fundację Bohnum – Humanum w zakresie 

profilaktyki  antynarkotykowej. Zrealizowano projekt współfinansowany z Województwa Wielkopolskiego na 

realizację zadania samorządu Województwa w zakresie profilaktyki problemów związanych z używaniem 

narkotyków przez młodzież szkolną. Kwota dotacji wynosi 67.050,00 zł na podstawie podpisanego 

porozumienia z Województwem Wielkopolskim. 

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym 

ubezpieczeniem zdrowotnym (rozdz. 85156) – kwota 287.243,72 zł przeznaczona na składki na 

ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz na składki za dzieci i uczniów z Domu 

Dziecka „DROGA”. Wydatkowana kwota w całości pochodzi z dotacji dla Powiatu na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej. 

5. Pozostała działalność (rozdz. 85195) – kwota 29.368,82 zł wydatkowana na organizację konferencji 

pulmonologicznej, profilaktyki antynikotynowej, organizację Białej Soboty, obchody Światowych Dni 

Zdrowia,  obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. W dziale tym  na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania 

niewymagalne w łącznej kwocie   20.009,94 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zobowiązania 

zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności. 

4.16  Dz. 852 – Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 2.110.277,93 zł co do planu 

2.132.039,00 zł wynosi  98,98 % wykonania, i przeznaczono je na: 

1. Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) – kwota 1.649.250,00 zł na: 

·dotacja przekazana na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Wielka Wieś-Kopanica w kwocie 

1.278.716,00 zł  i w Wolsztynie w kwocie 370.534,00 zł - pochodzi w całości od Wojewody jako dotacja 

z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących, własnych powiatu. 

2. Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdz. 85218) - kwota 440.929,47 zł wydatkowana  została na: 

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 346.352,35 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe – 987,60 zł. ·podróże służbowe krajowe, szkolenia – 7.593,14 zł.  

·badania lekarskie pracowników – 360,00 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące (usługi, zakupy, opłaty, doradztwo prawne, koszty  postępowania sądowego 

itp.) – 85.636,38 zł 

3. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej 

(rozdz. 85220) – kwota 9.415,46 zł wydatkowana na wynagrodzenie pracownika socjalnego i psychologa oraz 

wydatki bieżące w zakresie interwencji kryzysowej. 

4. Pozostała działalność (rozdz. 85295) - wydatkowano kwotę 10.683,00 zł. jako odpis na ZFŚS 

emerytowanych pracowników Domu Dziecka „DROGA”. W dziale tym na 31.12.2018 r. wystąpiły 

zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie   30.332,47 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

wraz z pochodnymi.  

4.17  Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki w tym dziale wykonano 

w kwocie 2.160.592,32 zł co do planu w wysokości 2.166.488,22 zł  co stanowi  99,73 % wykonania.  

Poniesiono wydatki na: 

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) – kwota 86.851,00 zł 

wydatkowana na: 

·dotację dla Stowarzyszenia Razem Łatwiej jako udział Powiatu Wolsztyńskiego w  prowadzeniu 

Warsztatów Terapii Zajęciowej – 70.207,00 zł.  

·dotację na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszkańców Powiatu 

w powiecie kościańskim i grodziskim – 16.644,00 zł. 
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2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321) – kwota 324.081,76 zł 

wydatkowana na: 

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 246.806,18 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe – 23.565,00 zł.  

·podróże służbowe krajowe i szkolenia - 582,21 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące – 53.128,37 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej. 

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( rozdz. 85324 ) – kwota 42.429,55 zł 

wydatkowana na : 

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 30.039,55 zł  

·promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd” jako działanie w ramach PFRON.   

Zakupiono między innymi sprzęt komputerowy, szafy biurowe  i art. biurowe – 12.390,00 zł 

4. Powiatowe urzędy pracy (rozdz. 85333) – kwota 1.694.551,79 zł wydatkowana na: 

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.602.180,42 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe – 11.360,00  zł  

·koszty podroży służbowych i szkoleń – 7.520,33 zł  

·badania lekarskie pracowników – 430,00 zł  

·pozostałe wydatki bieżące – 73.061,04 zł 

5. Pozostała działalność (rozdz. 85395) – kwota 12.678,22 zł wydatkowana na wypłatę świadczeń 

w ramach Karty Polaka. Środki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone Powiatom. W dziale tym na 

31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie  110.861,48 zł z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały uregulowane 

w obowiązujących terminach płatności.  

4.18  Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym wydatkowano kwotę 4.329.157,78 zł. co 

do planu 4.448.937,00 zł stanowi 97,31% wykonania, a przeznaczono na: 

1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – kwota 

1.064.797,13 zł przeznaczona na:   

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników powiatowej poradni – 

976.169,24 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł.  

·koszty podroży służbowych i szkoleń - 2.484,73 zł.  

·badania lekarskie pracowników – 360,00 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem poradni– 54.403,64 zł.  

·wydatki inwestycyjne – Zakup klimatyzatorów – 30.779,52 zł 

2. Internaty i bursy szkolne (85410) – 1.316.525,80 zł wydatkowana na : 

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 729.317,02 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe – 10.517,72 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie internatów wraz z zakupem żywności – 472.998,90 zł.  

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 23 – Poz. 5177



·zadania inwestycyjne - Dostosowanie budynku internatu ZSRiT w Powodowie do wymagań 

przeciwpożarowych – 93.126,46 zł,  

·zadania  inwestycyjne –– 10.565,70 zł – zakup zmywarki 

3. Domy wczasów dziecięcych (rozdz. 85411) – kwota1.835.683,75 zł przeznaczona na: 

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Wczasów Dziecięcych 

we Wroniawach – 1.229.728,67 zł.  

·wynagrodzenia bezosobowe – 18.402,50 zł  

·koszty podróży służbowych i szkoleń – 715,12 zł.  

·badania lekarskie – 1.715,00 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie obiektu i przebywających dzieci wraz z zakupem żywności 

i leków – 585.122,46 zł. 

4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – kwota 80.640,00 zł 

wydatkowana na stypendia Starosty Wolsztyńskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce. 

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) – kwota 6.169,10 zł wydatkowana na koszty 

doskonalenia i dokształcania nauczycieli. 

6. Pozostała działalność (rozdz. 85495) – kwota 25.342,00 zł wydatkowana na odpis na ZFŚŚ 

emerytowanych nauczycieli DWD we Wroniawach oraz Powiatowej Poradni. 

W dziale tym na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 198.989,66 zł 

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i wydatków bieżących, które zostały 

uregulowane w obowiązujących terminach płatności.  

4.19 Dz. 855 – Rodzina Wydatki w tym dziale wyniosły 3.104.790,07 zł na plan w wysokości 

3.187.233,00 zł stanowi 97,41 % i przeznaczono je na: 

1. Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – kwota 18.290,00 zł wydatkowana na świadczenia społeczne 

i wynagrodzenia osobowe pracowników. 

2. Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) – kwota 1.179.749,53 zł wydatkowana na: 

·świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki oraz 

usamodzielnienie i zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, oraz wypłacona pomoc państwa 

w wychowywaniu dzieci - 927.614,49 zł  

·dotacja przekazana do powiatów Poznań, Gostyń, Głogów, Leszno na dzieci z powiatu wolsztyńskiego 

przebywające w rodzinach zastępczych – 101.538,87 zł  

·wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych koordynatorów rodziny pieczy zastępczej – 113.851,21 zł  

·wynagrodzenia bezosobowe – 26.473,23 zł,  

·pozostałe wydatki bieżące – 10.271,73 zł   

Wydatki tego rozdziału  w wysokości 263.472,98 zł  pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone na 

wypłaty świadczeń w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w wysokości 21.476,59 zł 

z dotacji Wojewody na zadania własne na wynagrodzenia koordynatorów rodziny pieczy zastępczej. 

3. Placówki opiekuńczo – wychowawcze (rozdz. 85510) – kwota 1.300.741,01 zł wydatkowana na: 

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Domu Dziecka Droga  – 

904.241,62 zł  

·wydatki na podróże służbowe i szkolenia – 6.358,20 zł  

·badania lekarskie pracowników – 1.447,00 zł,   

·wydatki bieżące na utrzymanie placówki oraz wychowanków  – 323.054,19 zł,  
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·zadanie inwestycyjne – zakup kotła centralnego ogrzewania – 41.040,00 zł.  

·zadanie inwestycyjne – Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej domu jednorodzinnego, 

garażu wolnostojącego z pomieszczeniami gospodarczymi, dla wychowanków Domu Dziecka Droga 

w Wolsztynie – 24.600,00 zł. 

4. Pozostała działalność (rozdz. 85595) – kwota  606.009,53 zł wydatkowana na: 

W rozdziale 85595 realizowany jest projektu „NOWE HORYZONTY”  w ramach środków z WRPO na 

lata 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej z budżetu państwa oraz 

wkładzie własnym. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie na 

bazie podpisanej umowy nr  RPWP.07.02.01-30-0003/15 w styczniu 2017 roku. Partnerami w projekcie są: 

Gmina Wolsztyn/OPS w Wolsztynie, Gmina Przemęt/GOPS w Przemęcie i Gmina Siedlec/OPS w Siedlcu oraz 

Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń oddział Wolsztyn. Środki z projektu dla partnerów 

przekazywane są w formie dotacji. Celem projektu jest udostępnienie usług społecznych realizowanych przez 

instytucje wsparcia społecznego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu 

Wolsztyńskiego. W 2018 roku  poniesiono wydatki w wysokości 606.009,53zł w tym:  

·dotacje celowe przekazane do gmin na realizację projektu – 133.824,37zł   

·dotacje celowe przekazane do stowarzyszenia na realizację projektu - 297.863,91zł  

·wydatki bieżące zrealizowane przez PCPR – 174.321,25 zł. Wydatki  poniesiono na wyjazdowe warsztaty 

psychologiczne, koszty działalności Punktu Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego, wsparcie specjalistyczne – 

psychologiczne dla opiekunów i osób niesamodzielnych, warsztaty dla rodziców zastępczych, warsztaty dla 

wychowanków pieczy zastępczej, szkoła dla rodziców.   

W dziale tym  na 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 67.169,34 zł 

z tytułu pochodnych od wynagrodzenia i wydatków bieżących, które zostały uregulowane w obowiązujących 

terminach płatności.  

4.20 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 

106.178,99 zł  i stanowią 76,09 % wykonania w stosunku do planu, który wynosił 139.535,00 zł. Wydatki te 

przeznaczono na: 

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) – kwota 73.490,05 zł wydatkowana na odnowę 

rowów na terenie powiatu (zadanie realizowane przez PZD) – 73.490,05 zł.   

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – kwota 14.771,37 zł wydatkowana na zakup 

kwiatów na obsadzenie kwiatonów wokół starostwa oraz utrzymanie zieleni w parku Domu Wczasów 

Dziecięcych we Wroniawach, 

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – kwota 2.789,70 zł wydatkowana 

na:·zakup czujników smogu – 2.605,20 zł  ·instalację czujników - 184,50 zł 

4. Ochrona gleby i wód podziemnych (rozdz.90006) – kwota 7.000,00 zł wydatkowana na dotację dla 

Związku Międzygminnego Obra zgodnie z podpisaną umową na wykonanie ekspertyzy geologicznej dla 

działek w Grójcu Wielkim. 

5. Pozostała działalność (rozdz. 90095) – kwota 8.127,87 zł wydatkowana na zadania z zakresu 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - organizacja zawodów wędkarskich, nagrody w konkursie na 

najładniejszą pasiekę, prenumeraty, zakupy wydziału. Wydatki w dziale 900  pochodzą z wpływów za 

korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. Wydatki poniesiono zgodnie 

z zapotrzebowaniem. Niewydatkowana kwota przejdzie do realizacji na rok następny. 

4.21  Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 

700.656,65 zł co do planu w kwocie 719.220,00 zł stanowi 97,42 % wykonania i przeznaczono je na: 

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)  – kwota 145.912,61 zł w tym: 

·dotacja celowa na mocy porozumienia na organizację dożynek powiatowych dla Gminy Przemęt – 

10.000,00 zł  (obchody dożynek odbyły się w Przemęcie). dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury 

w trybie pożytku publicznego - 16.000,00 zł  
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· nagrody konkursowe – 3.000,00 zł. pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez i koncertów 

kulturalnych – Koncert Noworoczny w Obrze, Dzień Kobiet, Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych, Powiatowy 

Festiwal Sztuk Plastycznych, Powiatowy Festiwal Tańca, Międzynarodowy festiwal piracki, konkurs foto, 

zabezpieczenie medyczne podczas Parady Parowozów, organizacja dożynek powiatowych Przemęt 2018, 

obchody świąt narodowych, itp. łącznie 116.912,61 zł. 

2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (rozdz. 92108) – kwota 85.519,04 zł wydatkowana  na: 

·wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 46.142,85 zł.  

·pozostałe wydatki bieżące orkiestry – 39.376,19 zł. 

3. Pozostałe instytucje kultury (rozdz. 92114) – wydatkowano kwotę 424.225,00 zł na :  

·dotację podmiotową na działalność bieżącą dla instytucji kultury „Parowozownia Wolsztyn” – 

145.000,00 zł,   

·zadanie inwestycyjne – zakup wagonu pasażerskiego - 279.225,00 zł. 

4. Biblioteki (rozdz. 92116) – kwota 35.000,00 zł przeznaczona na dotację celową dla Gminy Wolsztyn 

jako środki na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Bibliotece Publicznej M i G 

Wolsztyn. 

5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – kwota 10.000,00 zł wydatkowana na 

prace konserwatorskie na kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa w Gościeszynie.  

4.22  Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 

przyrody Na plan tego działu w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 9.970,00 zł co stanowi 

99,70% wykonania i przeznaczono na zakup bażantów w ramach programu odbudowy zwierzyny drobnej. 

4.23  Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport Na plan tego działu w wysokości 462.720,00 zł wydatkowano 

ogółem kwotę 373.536,64 zł co stanowi 80,73% wykonania i przeznaczono na:  

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – kwota 373.536,64 zł w tym na: 

·dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w trybie pożytku publicznego - 

kwota 160.800,00 zł  

·dotacja celowa w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – 

17.820,00 zł.  

Dotacja została przekazana dla gminy Wolsztyn w kwocie 10.800,00 zł, dla gminy Przemęt w kwocie 

3.780,00 zł, dla gminy Siedlec w kwocie 3.240,00 zł.  

·nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu – 10.000,00 zł ·wynagrodzenia bezosobowe 

z pochodnymi – 10.088,57 zł  

·pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup pucharów, dyplomów i nagród na zawody 

sportowe, imprezy sportowe, za sprzęt sportowy, za wynajem sal sportowych na mistrzostwa, ubezpieczenie 

roczne zawodów sportowych, organizacja biegu „Wolsztyńska Dziesiątka”, zakup sprzętu sportowego za 

punkty ministerialne, organizacja zawodów w powożeniu, współpraca polsko – litewska w zakresie sportu, 

współfinansowanie biegu Gwint itp.) – kwota 174.828,07 zł.  

Zadania majątkowe poniesione przez Powiat Wolsztyński w 2018 roku zostały szczegółowo opisane 

w załączniku o realizacji wydatków majątkowych za 2018 rok w pkt 15 sprawozdania. 

  

 

Starosta Wolsztyński 

(-) Jacek Skrobisz 
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