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CZĘŚĆ OPISOWA 

 SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA 2011 
 
 

 

I.  DANE OGÓLNE: 
 

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2011 budżet na zadania własne i 

zlecone                        w wysokości 176.781.363 zł po stronie dochodów oraz 167.108.969 zł 

po stronie wydatków,                w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę 12.497.737 

zł. 
 

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu 

w kwocie 9.672.394 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów. 

 

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Powiatu Cieszyńskiego na dzień 31 

grudnia 2011 r. wynosił po stronie dochodów 182.190.467 zł, zaś po stronie wydatków 

172.446.029.zł, natomiast plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 

14.074.261zł. 

 

Dochody budżetu powiatu planowane na kwotę                 182.190.467 zł 

wykonane zostały w kwocie                                                164.582.273 zł 

 

zaś łączne wydatki planowane na kwotę                             172.446.029 zł 

wykonane zostały w kwocie                                                155.320.952 zł 

 

W wyniku kasowego wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r. na rachunku 

budżetu Powiatu pozostała „nadwyżka” w wysokości 1.827.981 zł, na którą złożyły się: 

+   9.942.230 zaciągnięte kredyty + pożyczki + obligacje 

+      683.857 wolne środki z 2010 r. 

-  18.059.426 spłaty kredytów i pożyczek (rozchody) 

+   9.261.320 „nadwyżka” dochodów nad wydatkami  

    1.827.981 zł 

 

Do planu wydatków w ciągu roku przesunięto pozostałą część „wolnych środków z 

2010 r.” z przeznaczeniem na następujące wydatki:      

- utworzenie nowego pogotowia opiekuńczego 28.294 zł 

-  dotacja dla G. Chybie (remont kładki nad torowiskiem) 46.640 zł 

razem: 74.934 zł 

 

Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o 5.409.104 zł. 

Na kwotę zwiększenia planu dochodów wpłynęły następujące decyzje: 

 

1. Zmniejszające plan dochodów o kwotę  2.388.070 zł, w tym: 

 

 

a) dochody majątkowe zaplanowane ze środków unijnych na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj.: 

-   „Kompleksowa modernizacja SSM Zaolzianka w Istebnej” 

1.097.266 zł 
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(rezygnacja z realizacji zadania)  

b) decyzja Wojewody Śląskiego (dot. Domów pomocy społecznej) 52.704 zł 

c) dostosowanie do faktycznego stanu rachunku przejętego z dniem 

1.01.2011,  

    dot. pozostałości środków finansowych w związku z likwidacją 

PFGZGiK 

88.000 zł 

d) niezrealizowana dotacja z Min. Sportu (dot. budowy boisk 

wielofunkcyjnych  

    przy szkołach ZSP Ustroń i ZST Cieszyn) 

400.000 zł 

e) rezygnacja z realizacji zadań inwestycyjnych (dot. przepustów 

Dębowiec  

    i Ochaby) 

130.000 zł 

      f) dostosowanie dofinansowania do wartości zadania  po przetargu 

(przebudowa  

         ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie - Krasna) 

620.100 zł 

  

2. Zwiększające plan dochodów o kwotę  7.797.174 zł, w tym: 

 
 

a) decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję ogólną dla 

powiatu,  

w tym: 

- część oświatowa 

- uzupełnienie subwencji ogólnej 

2.563.191 zł 

 

465.582 zł 

2.097.609 zł 

b)  decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania zlecone           

(z zakresu administracji rządowej), w tym na: 

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami, 

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,  

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 

- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 

- urzędy wojewódzkie (dot. zadania ujawnienia w księgach wieczystych) 

- ośrodki wsparcia 

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 

- pomoc dla repatriantów 

- kwalifikacja wojskowa 

- wybory do rad powiatów 

1.576.524 zł 

 

561.268 zł 

621.791 zł 

302.290 zł 

28.400 zł 

20.755 zł 

19.500 zł 

14.358 zł 

7.599 zł 

343 zł 

220 zł 

c) decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje na zadania własne  

    powiatu, w tym: 

- miesięczny dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego  

( dot. PCPR, domów dziecka)  

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej 

 

   201.166 zł 

 

 

11.984 zł 

2.700 zł 

186.482 zł 

d) dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki  

    Społecznej na program: „Wspieranie pieczy zastępczej” 

70.000 zł 

e)  zwiększenie dotacji otrzymywanych na podstawie porozumień z jst - na 

utrzymanie dróg wojewódzkich w granicach powiatu, 

11.279 zł 

f)  zwiększenia dochodów własnych, w tym: 

 

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków 

funduszy unijnych, w tym z przeznaczeniem na programy: 

1) „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe 

3.375.014 zł 

 

584.754 zł 

 

117.592 zł 
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rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w 

powiecie cieszyńskim”, 

2)  „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” 

3)  „Szkoła sukcesu” 

4) programy unijne w ramach Comenius, Leonardo (ZSGH 

Wisła, ZS Cieszyn) 

5) „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie” 

6) „Mowa – ruch – sztuka – zmysły” 

7) „Działajmy razem” 

 

              -     refundacja wydatków na zadanie „Enklawa Budownictwa  

                   Drewnianego Beskidu Śląskiego przy Muzeum Beskidzkim w 

Wiśle” 

 
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, w tym: 

1) na zadania bieżące: 

- Miasto Cieszyn (dot. osuwiska ul. Błogocka + ul. Stawowa), 

- Gmina Goleszów (dot. wykonanie drenażu ul. Kozakowicka, 

remont odc.  1km drogi nr 2608 S Cieszyn – Puńców -

Cisownica ) 

- Miasto Skoczów ( dot. ul. Pierściecka w Kiczycach i rondo  

ul. Górecka w Skoczowie 

- Miasto Strumień  

 (dot. most na rzece Wiśle w Strumieniu) 

- Gmina Chybie (dot. remontu ul. Chrobrego i Tuwima) 

- Gmina Brenna (dot. remontu drogi 2602 S Skoczów – Brenna 

(0,5 km) i nr 2603 S Brenna – Leśnica 0,5 km) 

- Gmina Istebna ( dot. zakupu opału dla ZSP Istebna) 

 

                     2) na zadania inwestycyjne: 

                             - Gmina Hażlach (dot. budowy chodników) 

                             - Miasto Strumień (dot. ul. Głównej i ul. Zebrzydowskiej  

                              w Pruchnej) 

 

                -      dotacja z budżetu państwa na  inwestycje własne powiatu  

                             -  przepusty w  Ochabach i Dębowcu 

                             - plac zabaw (dot. SOSW Cieszyn)      

     

- wpływy z różnych dochodów, w tym:  

1) odszkodowanie (Concordia) 

2) przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych 

środków  

   z rachunków dochodów własnych, 

3) zwiększenie wpłaty do budżetu przez Szkolne Schroniska   

   Młodzieżowe Istebna i Wisła,  

3) wpływy z usług DPS-ów, 

4) wpływy z tyt. porozumień między jst (dot. rodzin zastępczych) 

5) dotacja WFOŚiGW (dot. WTZ Drogomyśl) 

6) refundacja G. Cieszyn kosztów prowadzenia lekcji religii Kościoła  

    Adwentystów dnia Siódmego 

7) dofinansowanie przez ŚOT ulotek tematycznych 

8) opłaty z jst m.in. za zajęcie pasa drogowego 

 

 

59.259 zł 

95.168 zł 

241.680 zł 

 

29.265 zł 

30.000 zł 

11.790 zł 

 

 

162.586 zł 

 

1.025.436 zł 

791.736 zł 

311.150 zł 

 

 

138.600 zł 

 

188.078 zł 

 

   20.000 zł 

50.000 zł 

 

62.908 zł 

21.000 zł 

 

233.700 zł 

45.000 zł 

 

188.700 zł 

 

193.850 zł 

130.000 zł 

63.850 zł 

 

1.408.388 zł 

6.624 zł 

91.625 zł 

 

74.214 zł 

 

501.508 zł 

222.745 zł 

32.595 zł 

 

3.286 zł 

4.000 zł 

86.000 zł 

23.774 zł 

4.912 zł 

9.000 zł 
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9) wydatki niewygasające 

                      10) wpływy z odpłatności za utrzymanie dzieci ( dot. domów dziecka) 

                     11) wpływy ze sprzedaży złomu (dot. ZSR Międzyświeć) 

                     12) odszkodowanie za uszkodzony samochód (dot. KP PSP) 

                     13) darowizny (dot. jednostek pomocy społecznej) 

                     14) nagroda Wojewody Śląskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

                          (dot. OPDiR Międzyświeć) 

                     15) sprzedaż posiłków ( dot. DD Cieszyn) 

                     16) refundacja kosztów terapii zajęciowej (dot. Powiat Pszczyna) 

                     17) odszkodowania z ubezpieczeń (dot. jednostek pomocy społecznej) 

                     18) wpływy za zalesianie ARiMR (dot. DPS Pogórze) 

                     19) 25% udział w dochodach Skarbu Państwa  

                     20) usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg, inkaso opłat  

                            skarbowych, karty parkingowe,  

                     21) opłaty komunikacyjne 

                     22) fundusz wsparcia KP PSP 

                    23 ) pozostałe dochody 

9.400 zł 

29.816 zł 

 

4.000 zł 

3.600 zł 

1.644 zł 

5.590 zł 

5.985 zł 

150.000 zł 

 

60.000 zł 

70.222 zł 

4.000 zł  

3.848 zł 

             

Plan wydatków zwiększył się w trakcie roku o  5.337.060 zł. 
 

1. Zmniejszenia planu wydatków wyniosły łącznie 5.450.940 zł, w tym:  

      a)  zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.:  

             „Kompleksowa modernizacja SSM Zaolzianka w Istebnej” ( rezygnacja  

              z realizacji zadania) 

      b)  obniżenie wydatków na funkcjonowanie domów pomocy społecznej 

1.257.745 zł 

 

52.704 zł 

      c)  rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku Starostwa przy  

            ul. Szerokiej” 490.391 zł 

      d)  rezygnacja z realizacji zadań budowy boisk wielofunkcyjnych 900.000 zł 

      e)  obniżenie emisji obligacji w 2011 r. dot. zadań realizowanych przez ZZOZ  

            w Cieszynie 
2.000.000 zł 

       f)  rezygnacja z realizacji przepustów w Dębowcu, Ochabach  130.000 zł 

       g) dostosowanie planu do wartości zadania po przetargu „przebudowa 

           ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie - Krasna 620.100 zł 

  

2. Zwiększenia planu wydatków wyniosły 10.788.000 zł, w tym: 
 

a)  zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,  1.576.524 zł 

b)  zadania własne powiatu wynikające z  decyzji Wojewody Śląskiego 201.166 zł 

c)  utrzymanie dróg wojewódzkich  11.279 zł 

d)  inwestycje i remonty na drogach powiatowych,  1.125.736 zł 

e)  wykonanie placu zabaw dla potrzeb ZPSWR w Cieszynie 63.850 zł 

f) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych               

pokrytych  środkami  ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych 

oraz wpłat ze schronisk młodzieżowych  

99.566 zł 

g)   zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych               133.611 zł 
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h) zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych placówek pomocy 

społecznej  

556.924 zł 

i)  zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w związku z realizacją 

programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych  

333.433 zł 

j) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych (w tym: 

wynagrodzenia – środki subwencji oświatowej) 

465.582 zł 

k) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektów i programów   

    unijnych w ramach oświaty ( „Nauka drogą do sukcesu”) 

  59.259 zł 

     l)  „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie  

           problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” 

           - projekt z udziałem środków unijnych  

117.592 zł 

     ł)   zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektu unijnego  

           pn.: „Działajmy razem” koordynowanego przez PUP 

11.790 zł 

     m)   remont elewacji budynku DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie 215.000 zł 

     n)  dotacja dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie 5.000.000 zł 

     o) realizacja programu „Wspieranie pieczy zastępczej” 70.000 zł 

     p)  zwiększenie planu wydatków, w tym: 

- bieżące utrzymanie Starostwa  

-  wypłata odszkodowań za zajęte nieruchomości pod drogę powiatową  

 (dot. Kozakowice Górne i Goleszów) 

- dotacje dla Gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 

- modernizacja instalacji ppoż w SSM Zaolzianka w Istebnej 

     -  dotacja dla G. Chybie (dot. remontu kładki nad torowiskiem) 

     -  utworzenie pogotowia opiekuńczego 

     -  wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla WTZ w Drogomyślu 

     -  utrzymanie KP PSP 

     -  bieżące utrzymanie ZSP Istebna ( dot. zakupu opału ekogroszku) 

     -  na zawodową wielodzietną niespokrewnioną rodzinę zastępczą 

     -  wydatki związane z naprawą mienia budynku przy ul. Granicznej  

     - wydanie ulotek tematycznych (dofinansowanie z ŚOT „Śląsk Cieszyński  

   na lato…”) 

746.688 zł 

260.000 zł 

 

148.060 zł 

86.000 zł 

56.000 zł 

46.640 zł 

50.406 zł 

46.096 zł 

14.117 zł 

21.000 zł 

7.745 zł 

6.624 zł 

 

4.000 zł 

 

Zarząd Powiatu dysponował rezerwą budżetową na nieprzewidziane wydatki, zaplanowaną 

w uchwale budżetowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 2.991.644 zł, 
w tym: 

- rezerwa ogólna                                                                                                                         500.000 zł 

- rezerwy celowe          2.491.644 zł 

w tym: 
a) na bieżące wydatki w zakresie oświaty                      1.637.294 zł 

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne                   500.000 zł 

c) na inwestycje w zakresie zarządzania kryzysowego                                                  260.000 zł 

d) na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego    

                        40.000 zł 

e) na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury        54.350 zł 

 

Zarząd Powiatu na podstawie art. 259 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesień do 

planów wydatków budżetowych na łączną kwotę 2.490.211 zł, w tym z: 

a) rezerwy ogólnej:           441.905 zł 

- 90.552 zł – przeniesienie do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem 

na: 
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- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami dokumentów dot. dwóch inwestycji  

transgranicznych (Istebna i Ładna-Boczna) (4.500 zł) 

- pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania promocyjnego dot. zakończenia   

inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Istebna” (1.691 zł) 

- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za szkody wyrządzone na drogach 

powiatowych zarządzanych  przez Miasto Cieszyn (7.282 zł) 

- wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod pas drogowy (dot. Ustroń –  

Hermanice) (21.400 zł) 

- jednorazową dotację dla Gminy Strumień z przeznaczeniem na bieżące remonty 

(50.000zł) 

- zwiększenie dotacji dla G. Brenna na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 

związku z podniesieniem stawki za 1 km (5.679 zł) 

 

-  81.882 zł - przeniesienie do działu 750 „Administracja publiczna” z 

przeznaczeniem na: 

- wypłatę odszkodowania oraz zwrot kosztów postępowania dot. karty pojazdu  

( 5.232zł)  

- opłatę za wieczyste użytkowanie na rzecz Gminy Wisła dot. gruntu pod budowę hali  

 sportowej przy ZSO Wisła (6.105 zł) 

- zwiększenie składki do Stowarzyszenia OLZA (8.640 zł) 

- pokrycie kosztów związanych z rozbudową struktury BIP-u oraz wykonanie nowej  

strony internetowej Powiatu Cieszyńskiego (10.000 zł) 

- zwiększenie planu na obsługę prawną Starostwa w związku z kolejną umową (7.000 zł) 

- usługi doradcze w sprawie emisji obligacji komunalnych (36.900 zł) 

- monitoring infokiosków oraz ostateczne rozliczenie z Miastem Cieszynem  

(dot. infokiosków znajdujących się w budynkach Starostwa) (3.700 zł) 

- artykuł promocyjny w magazynie ero 25 (4.305 zł) 

 

- 51.600 zł – przeniesienie do działu 851 „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na: 

- pokrycie kosztów związanych z usługami konsultingowymi dot. przetargu na dostawę 

sprzętu medycznego dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie (10.000 zł) 

- uregulowanie zobowiązania względem firmy PROMED (dot. kosztów rozprawy w 

przetargu na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie (18.600 

zł) 

- wykonanie operatu szacunkowego dot. wyceny nieruchomości przy ul. Bielskiej 

(23.000 zł) 

 

- 121.351 zł – przeniesienie do działu 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na: 

- zwiększenie planu dotacji dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Bielsku – Białej 

(31.179 zł) 

- wypłatę odprawy  pośmiertnej (2.275 zł) oraz zakup odzieży ochronnej dla 

pracowników PCPR (2.500 zł) 

- pokrycie różnicy dot. zmiany stawki VAT w związku z wykonaniem usługi mającej na 

celu przygotowanie PCPR do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych 

osobowych (783 zł) 

- zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dot. DPS Cieszyn 

(8.233zł) 

- pokrycie kosztów przystąpienia do realizacji programu PEAD - dot. pomocy 

żywnościowej dla DPS- ów (618 zł) 
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- koszt dokumentacji projektowej remontu elewacji (13.469 zł) oraz wymiana lin 

nośnych oraz sterownika drzwi windy (13.833 zł) w DPS Cieszyn 

- zwiększenie dotacji dla RDD Dzięgielów (7.000 zł) 

      -    zwiększenie planu wydatków dot. delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS (5.000 zł) 

      -    wypowiedzenie umowy na telefony komórkowe dot. DPS Kończyce Małe (3.500 zł) 

      -   wypłata odprawy emerytalnej dot. DD Cieszyn (7.272 zł) 

      -  zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w związku z urlopem dla poratowania  

          zdrowia dot. OPDiR Międzyświeć (25.689 zł) 

 

- 25.820 zł – przeniesienie do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego”  

z przeznaczeniem na: 

- organizację rocznicy „Zrzutu Cichociemnych” 10.000 zł oraz na realizację ważnych 

wydarzeń kulturalnych (6.120 zł) 

- dotację dla Muzeum w Wiśle z przeznaczeniem na zakup regałów i znaków na 

parkingu (5.200 zł) 

- współorganizacja dożynek diecezjalno- powiatowo-gminych w Zebrzydowicach (3.000 

zł) 

-  dotację dla Muzeum w Wiśle na zakup wyposażenia do biura  (1.500 zł) 

- 26.500 zł - przeniesienie do rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na 

dokumentacje projektowo- kosztorysowe dot. dwóch boisk wielofunkcyjnych przy 

ZSP Ustroń i ZST Cieszyn, 

-  16.000 zł -   przeniesienie do rozdziału 85321 „Zespoły do spraw orzekania o 

niepełnosprawności” z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

- 14.000 zł -  przeniesienie do rozdziału 71014 „Opracowania geodezyjne i 

kartograficzne”  

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dot. digitalizacji zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych, 

-    10.600 zł - przeniesienie do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami” z przeznaczeniem na remont obiektu na Moście Wolności w 

Cieszynie, 

-    3.000 zł - przeniesienie do rozdziału 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” 

z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń w PPP Skoczów zalanych 

w ubiegłym roku podczas powodzi, 

- 600 zł - przeniesienie do rozdziału 75405 „Komendy powiatowe Policji” z 

przeznaczeniem na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego dla potrzeb Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy powiatowej Policji w Cieszynie,              

Pozostała nierozdysponowana kwota 58.095 zł 

 

b) rezerwy celowej na bieżące wydatki w zakresie oświaty:              1.616.261   zł 

893.301 zł -  skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmiany w strukturze 

zatrudnienia, 

232.693 zł -  wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych, 

88.585 zł -  zwiększenie planu dotacji dla placówek niepublicznych ( w dziale 854 

„Edukacyjna opieka wychowawcza”), 

84.718 zł -  fundusz nagród Powiatu Cieszyńskiego dla dyrektorów oraz nauczycieli, 

60.000 zł –   wkład własny potrzebny do uczestnictwa SOSW Cieszyn w projekcie 

urządzania szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”, 
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56.202 zł -  zwrotny wkład własny do projektu realizowanego przez ZSGH Wisła w 

ramach programu unijnego Leonardo da Vinci ( środki zostaną zwrócone 

przez Instytucję Zarządzającą w następnym roku)  

42.809 zł -  utworzenie planu wydatków dla nowopowstałego ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego dot. ZPSWR w Cieszynie, 

26.568 zł –     wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze budynku B w ZSZ Skoczów, 

24.350 zł – wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej biegnącego pod budynkiem ZSO 

Wisła, 

20.000 zł – nagrody dla szkół [II LO Cieszyn, I LO Cieszyn, ZSGH Wisła, ZS Cieszyn] 

za osiągniętą pozycję w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych, 

13.500 zł – zatrudnienie trenera środowiskowego na obiekcie sportowym powstałym 

przy ZSZ Skoczów w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”, 

11.200 zł – realizacja zajęć wf dla uczniów szkół na lodowisku, 

11.100 zł –   dojazdy uczniów szkół na różnego rodzaju zawody sportowe, 

11.000 zł – zakup 15 komputerów do pracowni informatycznej w ZSP Ustroń, 

9.960 zł – doposażenie wyremontowanej sali gimnastycznej II LO Cieszyn w sprzęt 

sportowy, 

7.500 zł – organizacja projektu 13th Junior Eco Expert Project 2011 w ZS Cieszyn, 

7.230 zł – przejazd zespołu folklorystycznego działającego przy OPP Koniaków 

[2.300zł], wydanie publikacji „Góra Bucze” [2.000zł], pokrycie kosztów 

wyjazdu do Francji uczniów II LO Cieszyn wraz z opiekunami w ramach 

współpracy ze szkołą partnerską [1.970zł], wypłata wynagrodzeń dla 

ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych na stopień 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego [960zł] 

4.500 zł – pokrycie kosztów wyjazdu, noclegów i wyżywienia drużyny siatkarskiej 

dziewcząt II LO Cieszyn na Mistrzostwa Polski szkół ponadgimnazjalnych, 

4.000 zł – współfinansowanie Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych 

Zespołów Artystycznych, 

3.600 zł – dofinansowanie różnego rodzaju konkursów, 

3.445 zł – wykonanie zadań zleconych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Katowicach w związku z kontrolą przeprowadzoną w bloku żywienia 

internatu ZSGH Wisła. 

 
Pozostała nierozdysponowana kwota 21.033 zł 

 

c) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne                              420.045 zł 

 169.320 zł – przeniesienie do działu 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na: 

- dokumentację oraz kosztorys dot. elewacji budynku DPS Pogórze (13.530 zł) oraz zakup  

kotła warzelnego (22.800 zł) 

- dokumentację projektowo- kosztorysową dot. dachu budynku w DPS Kończyce Małe  

   (10.000 zł) 

- wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowo – kosztorysowej i  

opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i 

modernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie” (61.490 zł) 

      -    audyty energetyczne oraz aktualizację dokumentacji dot. zadania „Termomodernizacja  

           DPS Skoczów wraz z instalacją solarną”   (61.500 zł) 

 56.894 zł – przeniesienie do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki  

     społecznej” z przeznaczeniem na: 

- zadanie inwestycyjne pn.:” Zastosowanie kolektorów słonecznych w budynkach WTZ w 
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Drogomyślu” (26.094 zł), 

- zakup i montaż klimatyzacji na parterze w nowej siedzibie PUP w Cieszynie (30.800 zł) 

 

- 85.856 zł – przeniesienie do rozdziału 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na 

potrzeby KP PSP, 

- 52.610 zł – przeniesienie do rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na   

zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych 

w Cieszynie”, (m.in. dokumentacja techniczna, wymiana pionu kanalizacyjnego), 

- 19.476 zł – przeniesienie do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na 

utworzenie archiwum dla potrzeb Starostwa ( w piwnicach budynku internatu przy ZS 

Cieszyn), 

- 15.000 zł – przeniesienie do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem 

na aktualizację dokumentacji dot. zadania inwestycyjnego „…Górny Bór w Skoczowie”, 

- 12.933 zł – przeniesienie do rozdziału 85111 „Szpitale ogólne” z przeznaczeniem na dotację 

dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wymiany 

filtrów,  

- 5.565 zł - przeniesienie do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod pas drogowy (dot. 

Ustroń – Hermanice), 

- 2.391 zł – przeniesienie do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na 

wykonanie dokumentacji związanej z modernizacją Starostwa przy ul. Szerokiej. 

 

Pozostała nierozdysponowana kwota 79.955 zł 
 

d) rezerwy celowej na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury                   12.000 

zł 

- 12.000 zł - przeniesienie do rozdziału 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na 

zwiększenie dotacji dla Muzeum w Cieszynie w celu zapewnienia wkładu własnego w 

projekt ministerialny pn.: „Modernizacja ekspozycji stałej na skrzyżowaniu dziejów i 

kultur” 

 

Pozostała nierozdysponowana kwota 42.350 zł 

 

Ogółem w rezerwach pozostało (nierozdysponowano) 501.433 zł, z czego 201.433 zł 

„weszło” do nadwyżki budżetowej. 

 

W toku wykonywania budżetu Rada Powiatu podjęła 8 uchwał zmieniających plan 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. 
Zarząd Powiatu korzystając z udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia, podjął  32 uchwały  

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków oraz przeniesień w planie wydatków między 

rozdziałami i paragrafami w budżecie powiatu.  

 

W uchwale budżetowej na rok 2011 oraz w wyniku zmian dokonanych w trakcie roku 

założono plan spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 23.326.218 zł. Faktyczne wykonanie 

na koniec roku wyniosło 17.909.426 zł. W wyniku podjętych starań, uzyskano częściowe 

umorzenie pożyczki na kwotę 287.803 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2003 r.  

 

Prognoza zadłużenia na 31.12.2011r.  na  etapie  uchwalania budżetu oraz założeń 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011 – 2022 wynosiła 
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32.338.774 zł, natomiast po zmianach na koniec roku 34.191.802 zł. Faktyczne łączne 

zadłużenie na 31.12.2011 roku wyniosło 36.165.098 zł i obejmowało: 

KREDYT 

(KWOTA, PRZEZNACZENIE, ROK ZACIAGNIĘCIA) 
STAN ZADŁUŻENIA 

NA 31.12.2011 R. 

10-letni kredyt na kwotę 3.640.000 zł zaciągnięty we wrześniu 2002 r. w Banku 

BPH z przeznaczeniem na dokończenie siedziby Starostwa Powiatowego 246 400 zł 

7-letnie kredyty w kwocie  2.260.000 zł zaciągnięte w 2005 r. w Banku Ochrony 

Środowiska z przeznaczeniem na modernizację Szpitala Śląskiego w Cieszynie 146 800 zł 

7-letni kredyt w kwocie 7.400.000 zł zaciągnięty w 2006 r. - 6.418.000 zł i w 

2007 r. - 982.000 zł w Banku Handlowym - Citibank z przeznaczeniem na 

inwestycje drogowe (Spójność C-n i Jaworzynka) oraz modernizację Szpitala 

Śląskiego 2 061 675 zł 

7-letnie kredyty w kwocie  961.962 zł zaciągnięte w 2007 r. w Banku Ochrony 

Środowiska z przeznaczeniem na przebudowę ul. Objazdowej w Skoczowie 297 530 zł 

7-letni kredyt w kwocie 975.251 zł zaciągnięty w 2007 r. w Banku Ochrony 

Środowiska z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie 107 268 zł 

10-letni kredyt w kwocie 5.612.921 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Pocztowym 

z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe. 1 431 254 zł 

7-letni kredyt w kwocie 433.405 zł zaciągnięty w 2009 r. w Banku Ochrony 

Środowiska z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku 

Administracji Powiatu 186 852 zł 

10-letni kredyt w kwocie 12.890.000 zł zaciągnięty w 2010 r. w Banku 

Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe. 11 534 000 zł 

2 – letni kredyt w kwocie 18.170.000 zł zaciągnięty w 2010 r. w Banku Polska 

Kasa Opieki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie inwestycji 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 8 400 000 zł 

10-letni kredyt w kwocie 5.615.000 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z 

przeznaczeniem na inwestycje drogowe i oświatowe 5 615 000 zł 

7-letni kredyt w kwocie 969.484 zł zaciągnięty w 2011 r. w Banku Nordea z 

przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie 969 484 zł 

10-letnia pożyczka w kwocie 1.606.298 zł zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 r. 

zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 1.376.605 zł)  ze środków WFOŚiGW z 

przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie 963 778 zł 

10-letnia pożyczka w kwocie 73.020 zł zaciągnięta w 2007 r. ze środków 

WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DD w 

Międzyświeciu  43 812 zł 

10-letnia pożyczka w kwocie 1.017.948 zł zaciągnięty w 2009 r. ze środków 

WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZSEG i budynku 

Administracji Powiatu 813 820 

2-letnia pożyczka w kwocie 13.493 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków 

WFOŚiGW z przeznaczeniem na zastosowanie kolektorów słonecznych dla WTZ 

w Drogomyślu działających przy PDPS „Feniks” w Skoczowie  11 793 zł 

10-letnia pożyczka w kwocie 344.253 zł zaciągnięta w 2011 r. ze środków 

WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ZST w Cieszynie  335 632 zł 

Emisja wieloletnich obligacji na kwotę 3.000.000 zł uruchomiona w 2011 r. 

poprzez PKO Bank Polski z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w 

Cieszynie  3 000 000 zł 

RAZEM: 36 165 098 zł 

 
Jak wynika z powyższego zestawienia w skład zadłużenia wchodzi kwota 8.400.000 zł z tytułu 

kredytu zaciągniętego w roku 2010 na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze 

środków unijnych, którego spłata, pomimo pierwotnych założeń, nie doszła do skutku w roku 2011 z 

powodu opóźnienia we wpływach refundacji środków unijnych. Kredyt ten ostatecznie zostanie 

spłacony do końca czerwca 2012 r. 
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Ponadto w  trakcie 2011 r. budżet zaciągnął kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 6.942.230 zł 

oraz wyemitował obligacje o wartości 3.000.000 zł, w tym:   
- kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w wys. 5.615.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i 

oświatowe, 

- kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w wys. 969.484 zł z przeznaczeniem na termomodernizację ZST 

w Cieszynie, 

- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w wys. 344.253 zł z przeznaczeniem na termomodernizację 

ZST w Cieszynie, 

- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w wys. 13.493 zł z przeznaczeniem na budowę instalacji 

solarnej w WTZ Drogomyśl, 

- emisja obligacji poprzez PKO Bank Polski S.A. w wys. 3.000.000 zł z przeznaczeniem na dotację 

inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie.  

 

Jednocześnie na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na łączną kwotę 17.909.426 zł, 

składają się: 
-  10.139.600 zł - Bank Pekao S.A. (2 kredyty, w tym 1 na wyprzedzające finansowanie zadań  

                                                          unijnych)  

-  1.178.100 zł – Bank Handlowy S.A- Citibank (1 kredyt) 

-     824.394 zł – BOŚ S.A. (8 kredytów) 

-     141.651 zł - Bank Millennium (1 kredyt)   

-     189.199 zł – Nordea Bank Polska S.A. (1 kredyt) 

-     147.862 zł – ING Bank Śląski S.A. (1 kredyt) 

-  3.590.834 zł – Bank Pocztowy S.A. (1 kredyt) 

-  1.356.000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego (1 kredyt) 

-     341.786 zł – WFOŚiGW w Katowicach (6 pożyczek)  

 

Nadwyżka budżetowa za 2011 rok    1 827 981 zł  

(wskazanie źródeł)  

  

Ponadplanowe dochody    1 110 569 zł  

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych          449 010 zł  

refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w roku 2010 (Enklawa 

Budownictwa Drewnianego) 
         145 090 zł  

wpływy z opłaty komunikacyjnej          104 162 zł  

odsetki bankowe jednostek           88 073 zł  

opłaty z tyt. kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd 

Marszałkowski 
          75 708 zł  

najem i dzierżawa nieruchomości w Boguszowicach           66 860 zł  

rodziny zastępcze- dotacja z porozumień między powiatami           65 243 zł  

wpływy z odpłatności za mieszkańców DPS-ów           60 365 zł  

wpływy z różnych dochodów i opłat ( karty parkingowe, wynagrodzenie z tyt. 

inkasa opłaty skarbowej, koszty zastępstwa procesowego, wpłata za złom 

stalowy, dofinansowanie z funduszu prewencyjnego, refundacja faktur za media 

z lat ubiegłych, wpłaty za usunięcie pojazdów z drogi) 

          58 074 zł  

udział w dochodach Skarbu Państwa           58 349 zł  

Oszczędności w wydatkach       604 092 zł  

utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego           89 967 zł  
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dotacja dodatkowa dla gmin na drogi powiatowe          113 979 zł  

zakup energii           95 272 zł  

zakupy materiałów i wyposażenia dla wydziału komunikacji           66 058 zł  

diety radnych           37 383 zł  

świadczenia społeczne (wydatki na usamodzielnienie wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych) 
          52 955 zł 

rezerwy, w tym:          201 433 zł  

rezerwa ogólna           58 095 zł  

rezerwa oświatowa           21 033 zł  

rezerwa inwestycyjna           79 955 zł  

rezerwa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury           42 350 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OPIS DOCHODÓW i WYDATKÓW  
 

Dział  010 „ Rolnictwo i łowiectwo”  

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” 

Odnotowano dochody z tytułu 5 %-wego udziału w opłatach melioracyjnych w wys. 140 zł. 

 

Dział  020 „Leśnictwo” 

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna” 
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Zrealizowano dochody w wysokości 102.135 zł, tj. 99,1% planu. Środki pochodzą z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na miesięczne ekwiwalenty za zalesiania 

z tytułu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych 

do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) 

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 102.135 zł, przekazano na rzecz osób fizycznych  w 

postaci miesięcznych ekwiwalentów z tytułu zalesiania gruntów rolnych. 

 

Dział 600 „Transport i łączność”,  

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 

Wykonane dochody w wysokości 3.519.695 zł tj. 100 % planu z tyt. przekazywanej dotacji 

przez Urząd Marszałkowski na utrzymanie dróg wojewódzkich. 
Wykonanie wydatków wyniosło 3.519.695 zł  

a) wynagrodzenia osobowe pracowników (wraz z składkami)                                240.966 zł 

b) wydatki rzeczowe ogółem                                                          3.278.729 zł    

    w tym: 

- wydatki na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich                       2.267.788 zł 

- remonty cząstkowe dróg, remonty przepustów i rowów         556.327 zł 

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in.:                                              373.788 zł 

a)  oznakowanie dróg ,   200.721 zł 

b)  utrzymanie zieleni,                49.138 zł 

c)  czyszczenie rowów,               33.751 zł                

- zakup paliwa i praca sprzętu            53.410 zł 
- koszty administracyjne (usługi telefoniczne, energia, mat. biurowe)  27.414 zł 

Z wydatków rzeczowych 69% stanowiły wydatki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg, 17% na 

remonty cząstkowe, ok. 13% na bieżące utrzymanie dróg. 

 

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”  

Wykonane dochody w wysokości 20.800.055 zł (tj.:67,1   % planu) pochodzą z: 

a) 3.005.882  zł -  pomoc finansowa miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego,  

 
Szczegółowe zestawienie otrzymanej pomocy finansowej z wyróżnieniem zadań 

inwestycyjnych przedstawiono w poniższej  tabeli : 

JST Zadanie Plan (w zł) 
Wykonanie 

(w zł) 

I. ZADANIA BIEŻĄCE 770.736 559.615 

Gmina 

Goleszów 

Remont odc. 1 km drogi powiatowej Cieszyn – Puńców- Cisownica 

w Puńcowie  
108.600 108.600 

Zabezpieczenie trwałości korpusu drogi powiatowej 2606 S (na 

odcinku od rejonu skrzyżowania z ulica Wesoła do rejonu budynku 

przy ul. Kozakowickiej 42) poprzez odtworzenie odbiornika wód 

melioracyjnych (drenaż wzdłuż drogi) 

30.000 30.000 

Miasto 

Skoczów 

Remont dróg powiatowych nr 2619 S od ul. Pierścieckiej do OSP 

w Kiczycach i 2642 S rondo ul. Górecka 
188.078 0 

Gmina 

Chybie 

Remont 415 mb odcinka drogi powiatowej nr 2632 S Zabłocie- 

Chybie, ul. Chrobrego  
17.000 17.000 

Remont 820 mb odcinka drogi powiatowej nr 2637 S Chybie- 

Zaborze, ul.Tuwima 
33.000 33.000 

Miasto 

Cieszyn 

Odbudowa drogi powiatowej nr 2699 S -  ul. Błogocka w 

Cieszynie; analiza techniczno-ekonomiczno-środowiskowa  
11.150 11.150 

Remont drogi powiatowej 2713 S ul Stawowa w Cieszynie 300.000 296.572 

Miasto 

Strumień 
Remont mostu na Wiśle w Strumieniu 20.000 0 
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JST Zadanie Plan (w zł) 
Wykonanie 

(w zł) 

Gmina 

Brenna 

Remont drogi powiatowej 2603 S Brenna –Leśnica na odcinku o 

długości ok 500 m 
30.968 30.968 

Remont drogi powiatowej nr 2602 S Skoczów – Brenna, ul. 

Bukowa na odcinku o długości ok 500m 
31.940 31.940 

II. ZADANIA INWESTYCYJNE 4.490.941 2.446.267 

Miasto 

Cieszyn 

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 

2 – budowa nowej drogi ul. Ładna - Boczna 
26 437 0 

Przebudowa ul. Frysztackiej w Marklowicach- do granicy 

administracyjnej Cieszyna (PT) 
100 000 0 

Przebudowa ul. Pikiety od ul. Katowickiej do granicy 

administracyjnej Cieszyna (PT) 
100 000 0 

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy 

skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora ( PT) 
50 000 0 

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część 

I-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie 
1.909.443 800.366 

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2,część 

II-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie na odc. od 

km2+635 do km3+648 

985.100 628.571 

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II – 

Modernizacja ul. Frysztackiej 
58.406 58.407 

Miasto Wisła Przebudowa ul. Czarne w Wiśle (PT) 100 000 0 

Miasto 

Strumień 

Przebudowa ul. Długiej w Zabłociu (PT) 100 000 0 

Modernizacja drogi powiatowej 2627 S - ul. Zebrzydowicka w 

Pruchnej 
93.700 93.700 

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 

deszczowe z ul. Głównej w Pruchnej do rowu melioracyjnego 
95.000 34.194 

Gmina 

Istebna 
Przebudowa drogi nr 2643 S - droga przez wieś Istebna 56 613 0 

Gmina 

Brenna  

Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną 

Gminę Brenna z drogą  S-1-Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 

S na odcinku od ul. Malinowej do ul. Miodowej w Brennej 

500 000 500 000 

Miasto 

Ustroń 

Przebudowa drogi powiatowej Goleszów – Hermanice - Ustroń” 

 
271.242 291.781 

Gmina 

Hażlach 

Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy 

Hażlach 
45.000 39.248 

ŁĄCZNIE: 5.261.677 3.005.882 

 

b) 1.233.800 zł – dotacja z budżetu państwa ( NPPDL) na zadanie inwestycyjne pn.: 

„Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część II – Przebudowa 

ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie ( dot. Krasnej) 

 

c) 15.784.842 zł – refundacja z środków unijnych dot. zadań inwestycyjnych: 

-        4.299 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S przez centrum Pruchnej”, 

- 6.099.020 zł – „Przebudowa drogi nr 2643 S – droga przez wieś Istebna”, 

- 2.523.852 zł – „Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do 

sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez 

przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie”, 
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- 4.786.428 zł –   „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2- 

budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z  Graniczną ( ul. Ładna - Boczna)” 

- 1.380.375 zł – „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I –

Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie”, 

-    990.868 zł – „Przebudowa drogi powiatowej Goleszów – Hermanice – Ustroń”. 

 

 d)  599.774 zł – wpływy z Gmin powiatu cieszyńskiego z tyt. zajęcia pasa  

             drogowego: 

   - M. Cieszyn       –   436.579 zł 

   - M. Ustroń         –   120.955 zł  

   - M. Wisła          –     20.241 zł 

   - M. Skoczów     –     18.457 zł 

   - M. Strumień     –       3.542 zł 

 

      e)  62.908 zł – grzywny, mandaty i kary pieniężne z tytułu niewykonania umów, 

f) innych dochodów bieżących realizowanych przez PZDP w wysokości  94.848 zł, w 

tym: 

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 12.942 zł, 

- opłaty pozyskane z tytułu udostępnienia pomieszczenia na czas akcji zimowej  

oraz z tyt. wycinki drzew 7.687 zł, 

- opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 47.768 zł 

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 18.370 zł 

- opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 6.031 zł 

- środki pozostałe po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych – 20.050 zł 

 
Łączne wydatki w tym rozdziale w wysokości 21.235.475 zł realizowane były przez dwie jednostki 

organizacyjne: 

I. Starostwo Powiatowe – 14.461.334 zł, w tym: 

a) 1.981.322 zł dotacje na prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi 

w granicach miast ( w tym ubezpieczenie OC): 

- Cieszyn   – 688.602 zł  

- Strumień – 134.393 zł 

- Ustroń     – 623.702 zł 

- Wisła       – 341.305 zł  

- Skoczów –  193.320 zł 

b) 234.217 zł dotacje na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich dla 

gmin: 

- Brenna          –  119.241zł  

- Skoczów         – 87.576 zł 

- Goleszów        – 10.000 zł  

- Zebrzydowice –   9.120 zł 

- Chybie             –  8.280 zł 

c)  509.240 zł dotacje dodatkowe dot. opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego: 

- Cieszyn   – 350.000 zł  

- Ustroń     – 117.240 zł 

- Wisła       – 20.000 zł  

- Skoczów –  18.457 zł 

- Strumień –    3.543 zł 

 

d) 1.346.865 zł dotacje na prowadzenie remontów dróg powiatowych: 

- 593.914 zł dla Miasta Cieszyna – remont ul. Stawowej, 
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- 400.000 zł dla Miasta Wisła – remont ul. Jawornik w Wiśle,  

- 49.951 zł dla Miasta Strumień –  remont odwodnienia drogi 2661 S  

dot. ul. Cieszyńskiej w Strumieniu, 

- 303.000 zł dla Miasta Ustroń – remont ul. Daszyńskiego, ul. Skoczowskiej,  

ul. Jelenica,  

e) 5.000zł dotacja dla Gminy Dębowiec na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na  

              terenie Gminy, 

   f) pozostałe wydatki bieżące                                                                                       23.616 zł 

 w tym: 

- wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych      19.982 zł 

- organizacja spotkania promocyjnego zakończonego  

zadania inwestycyjnego (dot. przebudowy drogi przez wieś Istebna)           1.350 zł 

- tłumaczenie dokumentów z języka czeskiego i słowackiego                        2.196 zł 

- odsetki od dotacji przekazanej dla UG Istebna  

(dot. zadania inwestycyjnego)                                                                            89 zł 

  

   g) wydatki majątkowe     10.281.345 zł – opisane w dalszej części sprawozdania 

   h) wydatki niewygasające      79.729 zł ( dot. wydatków majątkowych) 

 

II. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 6.774.141 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 894.941 zł 

b) wydatki rzeczowe – 5.030.386 zł, z czego m.in.: 

- wykonanie nawierzchni dróg – 2.048.683 zł 

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 979.231 zł 

- remonty mostów, przepustów, rowów – 226.354 zł 

- bieżące utrzymanie dróg – 177.830 zł 

- usługi geodezyjne – 133.130 zł 

- utrzymanie zieleni – 131.103 zł 

- oznakowanie pionowe i poziome – 101.706 zł 

- wykonanie sygnalizacji świetlnej na moście w Strumieniu – 65.727 zł 

 

c) koszty administracyjne wraz ze służbą drogową – 215.249 zł 

w tym m.in.: 

- podatek od nieruchomości                                                    4.338 zł 

- materiały biurowe, wyposażenie                  22.011 zł 

- opłata za energię elektryczną, gaz, wodę                                         28.876 zł 

- opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe                24.573 zł 

- bhp, szkolenia pracowników, obsługa prawna,                                   56.703 zł        

- delegacje służbowe, odpis ZFŚS, posiłki profilaktyczne                    53.045 zł 

-  pozostałe usługi            14.945 zł 

 

d) wydatki majątkowe 633.565 zł – opisane w dalszej części sprawozdania 

 

W ramach usług remontowych wykonano „nakładki” na następujących drogach:: 

- 2619 S w Kiczycach na odc. 1,1 km, 

- rondo w ciągu ul. Bielskiej w Skoczowie, 

- 2602 S Skoczów – Brenna na odc. ok. 0,5 km  w Brennej, 

- 2616 S ul. Ks. Olszaka w Kończycach Wlk. na odc. ok. 1,0 km, 

- 2632 S ul. Chrobrego w Chybiu na  odc. ok. 0,4 km, 

- 2637 S ul. Tuwima w Chybiu na odc. ok. 0,8 km, 

- 2603 S Brenna - Leśnica na odc. ok. 0,5 km, 
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- 2608 S Cieszyn - Puńców - Cisownica na odc. ok. 1,0km, 

- 2616 S w Simoradzu na odc. ok. 1,0 km. 

 

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”  

Dotacja celowa w wys. 46.640 zł przekazana Gminie Chybie na remont kładki nad 

torowiskiem. 

 

Dział  630 „Turystyka”  

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 

Zrealizowane dochody w wys. 307.707 zł (w tym odsetki bankowe 31 zł) z tytułu wpływu z 

środków unijnych (refundacja) - dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Enklawa Budownictwa 

Drewnianego Beskidu Śląskiego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle” 

 

Poniesiono wydatki w wysokości 33.823 zł zł (91,4 % planu ), z tego:  
a) 5.000 zł na utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim przez oddział PTTK 

w Cieszynie oraz oddział PTTK w Wiśle. W ramach tej kwoty odbywa się całoroczny 

monitoring szlaków, wykonanie urządzeń informacyjnych i słupów  

do ich montażu, odnawianie szlaków letnich, drogowskazy turystyczne, odnawianie szlaków 

narciarskich,  

b) 15.000 zł wydatkowano na zorganizowanie rajdów turystycznych organizowanych przez 

PTTK Oddział w Cieszynie, PTTK Oddział w Wiśle, LOP, ZHP Komendę Hufca Ziemi 

Cieszyńskiej, Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra i Pawła w Skoczowie  zachęcających 

dzieci i młodzież do uprawiania turystyki górskiej, a także poznawania terenów Beskidu 

Śląskiego, na szkolenia dla kadry turystycznej prowadzone przez Wiślańską Organizację 

Turystyczną oraz na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Wiśle, 

c) 11.830 zł przeznaczono na wizytę gości z Powiatu Słupskiego, organizację stoiska 

popularyzacyjnego walory turystyczne powiatu w Niemczech oraz w Dąbrowie Górniczej, a 

także na licencję i aktualizację do mapy turystycznej, 

d) 1.993 zł wydatkowano na zakup nagród i pucharów wręczanych na imprezach turystycznych.  

Rozdział  63095 „Pozostała działalność”  

Poniesiono wydatek w wysokości 16.500 zł na opłacenie składki z tytułu przynależności do Śląskiej 

Organizacji Turystycznej.  

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 

Zrealizowano dochody w wysokości 6.401.797zł:  
a) dochody ze sprzedaży mienia powiatu w wysokości 4.184.712 zł, w tym:                   

-    113.995 zł ze sprzedaży nieruchomości  zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia   

                           w Ustroniu (ostatnia rata), 

- 1.535.600 zł sprzedaż zabudowanej nieruch. dz. 4/76,4/77,4/78 obr. 24 w 

Cieszynie (dot. WSB w Dąbrowie Górniczej),  

- 1.501.111 zł sprzedaż zabudowanej nieruch. w Cieszynie przy ul. Bielskiej 8, 

-    993.631 zł sprzedaż działki 701 obr. 5 w Skoczowie (Kaplicówka)  

                          ( 2-ga ostatnia rata), 

-      18.200 zł sprzedaż działki 4/73 obr. 24 w Cieszynie, 

-        8.350 zł sprzedaż działki 4/71 obr. 24 w Cieszynie, 

-        2.299 zł sprzedaż działki 29/5 obr. 78 w Cieszynie, 

-        6.629 zł raty ze sprzedaży nieruchomości lokalowej w Ustroniu ul. 9 

Listopada, 
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-        5.927 zł raty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Moniuszki 5/31 

Cieszyn, 

-             30 zł zwrot nadpłaty (rozliczenie z 2010 r.) 
b) 25 %-owy udział w dochodach Skarbu Państwa – 762.101 zł. 

c) dotacja Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez 

Powiat w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań 

za zajęte grunty – 593.203 zł    

d) dochody pochodzące z czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości ( w tym lokale po 

byłych przejściach granicznych) – 826.860  zł 

e) opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – 4.827 zł   

f) wpływy z odsetek – 5.407 zł 

g) 9.124 zł odszkodowanie z  TUW Concordii Polska (dot. obiektu w Boguszowicach) 

h) pozostałe dochody 15.562 zł (refundacje f-r za media (Boguszowice), operat szacunkowy, 

zwrot kosztów postępowania) 

 

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.659.644 zł, co stanowi 94,4 % planu.  

a) Zadania własne Powiatu realizowały dwa Wydziały Starostwa, tj. Wydział Gospodarki  

    Nieruchomościami oraz Wydział Zarządzania Nieruchomościami w wysokości 1.066.441 

zł,  

    w tym:  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykonanie 717.543 zł tj.: 

- 25.786 zł ogłoszenia w prasie,  operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów kopie map,  

- 210.817 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wydzielone pod 

drogi powiatowe, 

- 12.306 zł odszkodowania na rzecz osób prawnych za nieruchomości wydzielone pod drogi 

powiatowe, 

- 134 zł podatek rolny Kończyce Wielkie,  

- 12.500 zł koszty postępowania sądowego związanego z ujawnieniem w księgach 

wieczystych własności Powiatu Cieszyńskiego, 

-   456.000 zł  zakup  gruntu w Wiśle Centrum pod budowę hali sportowej przy  

     ZSO w Wiśle.  

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami wykonanie 348.897 zł na utrzymanie obiektów  

po byłych przejściach granicznych tj.: 

- 22.111 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kos i samochodu, środki czystości, 

artykuły biurowe, artykuły wodno – kanalizacyjne,  

      art. elektryczne itp.) 

- 187.990 zł koszty energii elektrycznej, gazu i wody,  

- 9.743 zł koszty związane z bieżącą naprawą (m.in. roboty stolarskie, blacharsko-

dekarskie),  

- 42.693 zł zakup usług pozostałych takich jak : wykonanie projektu organizacji ruchu, 

malowanie pasów, wywóz śmieci, ścieków, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, 

odśnieżanie, wymiana opon, ogłoszenia prasowe, bieżąca obsługa elektryczna i wodno – 

kanalizacyjna, 

- 33.001 zł wymiana okien, remont dachu ( dot. Boguszowic oraz byłego budynku po 

Urzędzie Pracy), naprawa samochodu, przebudowa instalacji gazowej itp. 

- 2.647 zł  abonament telefoniczny, 

- 2.186 zł  podatek od nieruchomości,  

- 250 zł bieżąca obsługa i eksploatacja węzła cieplnego (dot. budynku na po Urzędzie 

Pracy). 

     

b) Zadania z zakresu administracji rządowej 593.203 zł: 
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            - 7.712 zł koszty związane z umowami zlecenia dot. ujawniania w księgach  

                wieczystych własności Powiatu Cieszyńskiego oraz konserwatora budynków  

                w Zebrzydowicach i Jaworzynce,  

 - 111.528 zł koszty wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opracowania  

                geodezyjne, zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez spółkę „Zapon”,  

                wpłaty do wspólnot mieszkaniowych itp.   

 -   9.813 zł bieżące utrzymanie budynków Skarbu Państwa, 

  - 430.167 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte nieruchomości  

                 pod drogi publiczne,  

  -  16.777 zł odsetki z tytułu wypłaty odszkodowań, 

  -  16.954 zł koszty postępowania sądowego,  

 -       252 zł podatek od nieruchomości w Zebrzydowicach. 

 

Dział 710 „Działalność usługowa” 

Rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” 

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 44.987 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z 

zakresu administracji rządowej. 

 

Wydatki w zakresie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyniosły 

449.345zł, co stanowi 92,4% planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 

pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu. 
 

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 107.522 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z 

zakresu administracji rządowej. 

 

Wydatki w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych wyniosły 128.738  zł, tj. 91,9 % 

planu. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 

pracowników Starostwa obsługujących zasób geodezyjny.  
 

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 

Osiągnięto dochody w wys. 2.087.454 zł, które pochodzą z następujących źródeł: 

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 21.015 zł z przeznaczeniem na realizację zadań  

    z zakresu administracji rządowej, 

- wpływy z opłat (dot. m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków…)  

    2.062.105 zł, 

- wpływy z odsetek – 4.334 zł. 

 

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 816.195 zł, tj. 66,5 % planu.  

Środki przeznaczono: 

- 21.015 zł na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych oraz wtórniki       

  dokumentacji geodezyjnej,  

- 82.320 zł przekazano dotację zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem 

Cieszyn  

   w zakresie geodezji  na utrzymanie 3 etatów, 

- 47.928 zł przekazano dotację dodatkową zgodnie z porozumieniem zawartym z 

Miastem 

   Cieszyn w zakresie geodezji, 

- 650.932 zł wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii 
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-   14.000 zł wykonanie dokumentacji aplikacyjnej „E- geodezja szansą na rozwój  

   Powiatu Cieszyńskiego” 
 

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”  

Dochody w wys. 516.530 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł: 

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 516.063zł z przeznaczeniem na realizację zadań  

z zakresu administracji rządowej,  

- oprocentowanie rach. bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 445 

zł, 

- 5%-owy udział w dochodach realizowanych przez PINB 22 zł. 
 

Środki w wysokości 516.063 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 422.836 zł, co stanowi 81,9 % ogółu wydatków jednostki oraz wydatki w wys.  

93.227 zł przeznaczone na zakupy i usługi m.in.: 

- energia (energia cieplna – 4.501 zł, energia elektryczna – 6.176 zł), 

- art. biurowe (7.099 zł), zakup paliwa ( 8.465 zł),  

- sprzęt komputerowy, tonery do drukarek (14.352 zł), 

- książki i publikacje (2.993 zł), 

- program księgowy FK Rekord, 

- usługi pocztowe ( 23.087 zł), 

- nadzór autorski nad programem FK Rekord (7.222 zł) 

Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 7,5 etatów. 

 

Dział  750 – „Administracja publiczna”  

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”  
Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 416.326 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z 

zakresu administracji rządowej. 

Wydatki w wys. 1.589.872 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane (w tym akcja kurierska) dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu 

administracji rządowej ( z zakresu środowiska, gospodarki nieruchomościami, architektury, 

obrony cywilnej, ujawniania w księgach wieczystych, geodezji). 

 

Rozdział 75019 „Rady powiatów”  
Wykonano wydatki w wysokości 447.098 zł, tj. 91,8 % planu. Główną pozycją wydatków są 

diety wypłacone w łącznej wysokości 429.117 zł. Pozostałe wydatki obejmują: 

- artykuły spożywcze na sesje i komisje i materiały biurowe ( w tym zakup tonerów) 

 oraz środki czystości                                                                                           8.970 zł, 

- opłaty pocztowe, dzierżawa ksero, wynajem busów na komisje wyjazdowe,  

       szkolenia radnych                                                                                                6.779 zł, 

- opłaty telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe)                          2.232 zł 

 
Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” 

Dochody w wys. 812.671 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł: 

      a) dochody z najmu i dzierżawy – 4.836 zł, 

b) środki unijne – projekt „System Informacji Przestrzennej” SIP – 687.312 zł 

c) inne dochody bieżące – 120.523 zł, w tym:                                                                                        

- odsetki z tyt. oprocentowania rachunków Starostwa –  13.173 zł 
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- pozostałe dochody (m.in. karty parkingowe, wpłaty kosztów zastępstwa 

procesowego, dochody z tytułu inkasa opłaty skarbowej, opłaty za 

usunięcie i przechowywanie pojazdów ) – 107.351 zł 

 

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wyniosły 10.152.603 zł. 

Wydatki dotyczą: 

1) bieżącego funkcjonowania Starostwa Powiatowego                                        9.163.898 zł 

 w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 5.189.645 zł 

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 195.295 zł 

c) zakup materiałów i wyposażenia                                                           2.347.364 zł  

          z czego: 

- wydatki Wydziału Komunikacji na zakup dokumentów 

         do rejestracji pojazdów, tablic rejestracyjnych,  

         dokumentów praw jazdy, itp.                                                      1.977.602 zł 

- materiały eksploatacyjne do drukarek,                                130.887 zł      

- zakupy wyposażenia ( meble biurowe)          16.831 zł 

- paliwo do samochodów                                                                    29.018 zł 

- materiały biurowe                         56.892 zł 

- wydawnictwa prasowe, aktualizacja i prenumerata                     25.495 zł 

- wydawnictwa książkowe                          1.541 zł 

- środki czystości                                                                                 11.824 zł 

- części do komputerów                                               19.781 zł 

- programy komputerowe                                                                    31.127 zł 

- wydatki reprezentacyjne Starostwa                                                  15.553 zł 

            (zakupy artykułów spożywczych, kwiatów, pucharów) 

- pozostałe drobne zakupy                                                                  30.813 zł 

d) zakup usług                                                                                               912.688 zł  

       z czego: 

-      opłaty pocztowe                                              222.287 zł 

-      obsługa prawna                                   160.116 zł 

-      opłaty telekomunikacyjne                                    93.369 zł 

-      telefony komórkowe                         30.428 zł 

-  dzierżawa kserokopiarki                          6.235 zł  

- wywóz nieczystości                                                13.504 zł 

- koszty bhp                                                   4.428 zł 

- prowizje bankowe                                                                            10.260 zł 

- ogłoszenia prasowe                            9.324 zł 

- serwisowanie windy i drzwi wejściowych                                           9.163 zł 

- wykonanie pieczątek                           4.343 zł 

- dozór budynku                                                     18.746 zł 

- sprzątanie pomieszczeń biurowych                       78.021 zł 

- druk dodatku do Głosu Ziemi Cieszyńskiej                      13.750 zł 

- wydatki reprezentacyjne Starostwa                       12.224 zł 

- współorganizacja świąt państwowych i rocznic                                  3.045 zł 

- czynsze                             2.933 zł 

- serwis systemów informatycznych                                                       1.660 zł 

- usługi internetowe ( w tym wykonanie nowej strony  

 internetowej Starostwa)                                   21.316 zł 
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- naprawy samochodów                                                                          6.562 zł 

- naprawy sprzętu komputerowego                         5.635 zł 

- naprawy kserokopiarek                                         10.320 zł 

- remont instalacji wodnej w archiwum na ul. Kraszewskiego           12.000 zł 

- zimowe utrzymanie parkingów                                                            3.500 zł 

- rozbudowa centrali telefonicznej i sieci komputerowych                   6.300 zł 

- modernizacja  szlabanów                                                                     3.400 zł 

- wymiana żaluzji                                                                                    4.000 zł 

- naprawy pozostałego sprzętu ( serwis systemu                     32.753 

zł 

alarmowego, serwis centrali telefonicznych, 

klimatyzatorów  itp.) 

- badania profilaktyczne pracowników                                   3.132 zł 

- druk afiszy i zaproszeń na święta i uroczystości państwowe           1.523 zł 

- modernizacja systemu monitoringu                                                14.307 zł 

- monitoring i serwis systemu infokiosków                                        2.000 zł 

- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi                                             51.589 zł 

- obsługa obligacji                                                                               29.520 zł 

- badanie, analiza i ocena sprawozdania finansowego  

Powiatu Cieszyńskiego                                                                   12.300 zł 

-  pozostałe usługi (m.in., mycie samochodów,  

       życzenia świąteczne na portalu ox.pl, usługi gastronomiczne, 

       tłumaczenia dokumentów,  itp.)                                                          15.002 zł 

      e)     zakup energii                                                                                              220.438 zł  
-  zakup energii cieplnej – 67.053 zł  

-  zakup energii elektrycznej – 148.693 zł  

-  woda, gaz i inne – 4.692 zł  

f)   pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa         111.000 zł   

w tym: 

   -   delegacje krajowe                                                  21.625 zł        

   -   delegacje zagraniczne               2.494 zł 

   -   szkolenia pracowników Starostwa           22.585 zł 

   -   ubezpieczenie majątku, samochodów                      21.521 zł 

   -   wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   6.895 zł 

       (refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników) 

   -   opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu                       6.745 

zł 

   -   wypłata odszkodowania (dot. karty pojazdu)                                        5.372 zł 

   -   koszty postępowania sądowego                                                             2.086 zł                                                         

   -   wpłaty na PFRON                                                                                 14.548 zł 

   -   rozliczenie końcowe z Miastem Cieszyn dot. infokiosków                  1.198 zł 

   -   pozostałe                                                                                                 5.931 zł  

 

g) składki członkowskie:                                                                                     187.468 zł 

   -   składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Olza”                       60.483 zł 

   -   składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Ziemi Cieszyńskiej   90.642 zł 

   -   składki członkowskie na rzecz Śl. Związku Gmin i Powiatów           17.281 zł 

 -   składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich              19.062 zł 
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2)   Wydatki majątkowe (inwestycyjne)                                                                 988.705 zł         

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania. 
 

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” 

Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 37.341 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z 

zakresu administracji rządowej. 

 

Wydatki zostały wykonane w kwocie 37.341 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32.987 zł) dla członków Powiatowej Komisji 

Kwalifikacji Wojskowej oraz wydatki bieżące na działalność w/w komisji, w tym m.in. na : 

- zakup art. biurowych, wyposażenia biura ( biurko, stolik, fotele) 

- szkolenie dwóch osób z zakresu organizacji kwalifikacji wojskowej. 

 

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 

Otrzymano środki unijne w wys. 186.191 zł jako refundację, poniesionych wydatków w 2010 

r.  

na projekty  „Kampania promocyjna Śląska Cieszyńskiego” oraz „Pakiet wydawniczy…” 

 

Poniesiono wydatki w wysokości 297.417 zł, tj. 60 % planu, na kwotę wydatków składają się: 

- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej konto powiatu na portalu społecznościowym  

   Facebook oraz honorarium za wykonanie koncertu podczas promocji Powiatu w Ustce, 

- zakup w celach promocyjnych i reprezentacyjnych: publikacji „Przewodnik 

Archeologiczny”, „Legiony Piłsudskiego”, „historia Kina Polskiego”, Strój górali Śląskich”, 

gry planszowej  Wszędobyl dla dzieci, kwartalnika Beskidy, teczek promocyjnych na 

dyplomy, pucharów, itp.  

- zakup usług tj.: wykonanie wizytówek, kalendarzy imprez na 2011, kartek świątecznych, 

opracowanie filmu promocyjnego powiatu oraz emisja telewizyjna, współorganizacja 

konkursu „Firma roku 2011”,  wykonanie reklam oraz udział w projekcie Euro Gmina/Euro 

Partner. 

- w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego pn.: „Via Ducalis interaktywny przewodnik oraz Droga Książęca Via Ducalis 

poszerzenie produktu turystycznego” wydatkowano 181.643 zł z przeznaczeniem na:  

  -   usługę prawną, 

- organizację dwóch spotkań promujących projekty  w Czeskim Cieszynie 

oraz w Starostwie na sali sesyjnej, 

- zakup aparatu fotograficznego, wykonanie: aplikacji GPS ( mapa 

interaktywna),  płyt CD, ulotek, folderów itp.  

- aktualizację i opracowanie tekstów, wykonanie i montaż tablic 

turystycznych, koordynację realizowanych projektów,  

 

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”  
Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.500 zł. Przekazano dotacje (granty)  

w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej dla Cieszyńskiego Klubu 

Europejskiego „Teraz Europa” (2.000 zł) oraz dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 

Kulturalno- Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży WRZOS (500 zł).  

 
Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 

Rozdział 75405 „Komedy powiatowe Policji”  
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Wydatkowano 3.100 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, z przeznaczeniem na: 

-  nagrodę dla „Dzielnicowego Roku Powiatu Cieszyńskiego”, 

- zakup aparatu cyfrowego.   

 

Rozdział 75406 „Straż Graniczna”  

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Straży 

Granicznej. 
 

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” 

Dochody w wys. 7.915.031 zł zostały zrealizowane z następujących źródeł: 

- dotacja od Wojewody Śląskiego w wys. 7.886.781zł z przeznaczeniem na realizację zadań  

   z zakresu administracji rządowej,  

- oprocentowanie rach. bankowego KP PSP -  14.010 zł, 

- 5%-owy udział w dochodach realizowanych przez KP PSP – 124 zł, 

- pozostałe dochody ( m.in. odszkodowanie za uszkodzony samochód ratowniczo- gaśniczy)  

  14.117 zł 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała wydatki  

w kwocie 7.986.754 zł, z tego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.538.137 zł (100 % planu),  

w tym m.in.:  

- uposażenia funkcjonariuszy – 5.015.971 zł, 

- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – 371.506 zł, 

- nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 411.036 zł,  

- nagrody uznaniowe i zapomogi – 231.533 zł, 

- świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 

209.485zł, 

- odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby – 

195.667 zł. 

b) pozostałe wydatki bieżące 1.365.761 zł, przeznaczone zostały na funkcjonowanie 

Komendy i 3 jednostek ratowniczo- gaśniczych w tym m.in. wypłata świadczeń zaległych 

z poprzedniego roku, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, wypłata 

ekwiwalentu za umundurowanie, zakup energii, okresowe badania funkcjonariuszy, 

zakup paliwa, zakup usług remontowych (samochody i sprzęt pożarniczy), przeglądy 

techniczne samochodów i sprzętu, czynsz, delegacje służbowe, i inne drobne opłaty. 

c) wydatki majątkowe 82.856 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 

gaśniczego, wartość samochodu 708.134 zł. 

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała 

nieodpłatnie: węże ssawne i tłoczne na łączną wartość 4.672 zł, linki strażackie o wartości 

796 zł, latarki Vulcan za 6.688 zł, hełmy, buty, rękawice i ubrania specjalne na łączną wartość 

57.518 zł, sorbenty o wartości 365 zł, pompę do wody brudnej o wartości 1.500 zł, piłę 

spalinową o wartości 1.900 zł, radiotelefony o łącznej wartości 33.243 zł, aparaty powietrzne 

o łącznej wartości 109.972 zł, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej 

wartości 21.733 zł, zestaw jednołodziowy o wartości 24.301 zł, samochód Pegeout Partner o 

wartości 48.495 zł, zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS o wartości 21.988 zł, autodrabinę 

MAGIRUS o wartości 651.161 zł, agregat prądotwórczy o wartości 2.376 zł. 
 

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” 
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Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wys. 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej. 

 

Wydatkowana kwota wyniosła 8.000zł i została przekazana Gminom na zadania związane  

z  konserwacją systemów alarmowych. 

 

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” 

Wydatkowano kwotę 2.981 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.    

 

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”  
Wydatki poniesiono w kwocie 4.830 zł z przeznaczeniem na przewóz zwłok osób zmarłych  

w miejscach publicznych do prosektorium. 

 

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  

nie posiadających osobowości prawnej”  

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw” 

Uzyskano dochody w wysokości 3.979.993 zł, z następujących źródeł: 

a) opłata komunikacyjna                3.901.384 zł (102,7 % 

planu) 

b) wpływy z opłat za koncesje i licencje        75.300 zł (97,7 % 

planu)  

c) wpływy z różnych opłat            3.310 zł  

    (karty wędkarskie) 

 

Rozdział 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa” 

Zrealizowano dochody w wysokości 27.738.847 zł, co stanowi: 

- 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym 

dochód budżetu państwa – 26.785.054 zł ( 101,7 % planu), 

- 1,4 % udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód 

budżetu państwa – 953.770 zł (95,4% planu), 

- dochody z lat ubiegłych  - 22 zł 
 

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego” 

 

Na obsługę zadłużenia Powiatu (spłatę odsetek, prowizji i kosztów obsługi emisji obligacji) 

wydatkowano łącznie kwotę 1.877.743 zł, co stanowi 97,4 % zakładanego planu w wysokości 

1.928.514 zł. W ramach w/w kwoty dokonywano zapłaty prowizji bankowych na kwotę 

15.302 zł i kosztów obsługi emisji obligacji w wysokości 21.000 zł oraz spłaty odsetek od 16 

kredytów bankowych i 6 pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 1.841.441 zł. 
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Lp 

Nazwa 

Banku 

Kwota 

udzielonego 

kredytu/pożycz

ki 

(w zł) 

Rok urucho-

mienia 

Spłata 

odsetek w 

2011 r. (w zł) 

Przeznaczenie kredytu 

1. 

Bank  

Millenniu

m 

1.650.000 2001 2.379,50 
na modernizację siedziby Starostwa 

Powiatowego przy ul. Bobreckej 29   

2. 

Bank 

PeKaO 

(Bank 

BPH)   

3.640.000 2002 20.844,71 

na modernizację siedziby Starostwa 

Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29, 

inwestycje w zakresie oświaty, 

pierwsze wyposażenie Muzeum w 

Cieszynie, remont dróg powiatowych  

 

3. 

NORDEA  

Bank 

Polska  

1.427.600 2004 4.256,30 

na remont dachu Muzeum 

Beskidzkiego w Wiśle, modernizację 

drogi Leszna –Dzięgielów I etap, 

modernizację drogi Dzięgielów 

Zamek – Cisownica  II etap, 

opracowanie dokumentacji 

technicznych w  celu modernizacji 

dróg w rejonie Cieszyna,  Skoczowa i 

Brennej, modernizacja sali sesyjnej 

Starostwa Powiatowego w Cieszynie 

przy ul. Bobreckiej 29 

4. BOŚ 325.624 2004 693,48 

na finansowanie inwestycji pn. 

„Wykonanie przebudowy – remontu 

kapitalnego mostu na rzece Brennica 

w Brennej” 

5. BOŚ 103.508 

 

2004 

 

241,74 

na finansowanie inwestycji pn. 

„Wykonanie remontu drogi 

powiatowej Zaborze – Pierściec, ul. 

Czereśniowa w Chybiu” 

6. BOŚ 285.867 2004 633,71 

na finansowanie inwestycji pn. 

„Wykonanie przebudowy drogi Wisła 

Czarne – Szarcula – Kubalonka” 

7. BOŚ 2.260.000 2005 16.144,80 

na finansowanie „Modernizacji i 

rozbudowy Szpitala Śląskiego w 

Cieszynie” 

8. 
ING Bank 

Śląski 
896.000 2005 3.691,56 

na finansowanie inwestycji 

drogowych obejmujących: 

modernizację drogi Ogrodzona-

Kostkowice, przebudowę drogi 

Chybie-Landek, dokumentację dla ul. 

Górny Bór w ramach przystosowania 

układu komunikacyjnego w gminie 

Skoczów, wykonanie dokumentacji 

dla zadania obejmującego 

przebudowę ul. Dominikańskiej, 

remont ul. 3 Maja i Daszyńskiego w 

Ustroniu, wykonanie dokumentacji 

dla przebudowy drogi S 2619 na 

odcinku 1,1 km w Ochabach, 

likwidację osuwiska przy ul. 

Sanatoryjnej w Ustroniu 
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Lp 

Nazwa 

Banku 

Kwota 

udzielonego 

kredytu/pożycz

ki 

(w zł) 

Rok urucho-

mienia 

Spłata 

odsetek w 

2011 r. (w zł) 

Przeznaczenie kredytu 

9. 
Bank 

Handlowy 
7.400.000 

2006/ 

2007 
120.635,10 

na finansowanie inwestycji 

drogowych (spójność C-n i 

Jaworzynka) oraz modernizację 

Szpitala Śląskiego 

10. 
Bank  

Pocztowy 
5.612.921 2009 288.351,88 

na finansowanie inwestycji 

oświatowych i drogowych 

11. BOŚ 961.962 2007 17.523,49 
na finansowanie głównego ciągu 

komunikacyjnego Skoczowa 

12. BOŚ 975.251 2007 8.869,65 
na finansowanie termomodernizacji 

ZSP nr 1 w Cieszynie 

13. BOŚ 433.405 2009 12.734.85 

na finansowanie termomodernizacji 

budynku ZSEG i budynku 

Administracji Powiatu 

14. 
Bank 

PeKaO 
18.170.000 2010 519.781,72 

na wyprzedzające finansowanie 

realizacji inwestycji drogowych z 

udziałem UE 

15. BGK 12.890.000 2010 731.318,50 
na finansowanie inwestycji 

oświatowych i drogowych 

16. 
WFOŚiG

W 
73.020 2007 1.445,01 

pożyczka z przeznaczeniem na 

termomodernizację budynku DD w 

Międzyświeciu 

17. 
WFOŚiG

W 
778.903 2003 2.199,09 

pożyczka z przeznaczeniem na 

termomodernizację obiektów ZSGH 

w Wiśle 

18. 
WFOŚiG

W 
1.606.298 

2006/ 

2007 
30.492,89 

pożyczka z przeznaczeniem na 

termomodernizację obiektów ZSP nr 

1 Cieszyn 

19. 
WFOŚiG

W 
1.017.948 2009 25.762,98 

pożyczka z przeznaczeniem na 

termomodernizację budynku ZSEG i 

budynku Administracji Powiatu 

20. 
WFOŚiG

W 
344.253 2011 5.726,05 

pożyczka z przeznaczeniem na 

termomodernizację obiektów ZST w 

Cieszynie 

21. 
WFOŚiG

W 
13.493 2011 114,66 

pożyczka z przeznaczeniem na 

zastosowanie kolektorów 

słonecznych dla WTZ w Drogomyślu 

22. 
Getin 

Bank 

odnawialny 

kredyt w 

rach. 

bieżącym do 

kwoty 

10.000.000 zł 

2011 27.599,14 

kredyt przeznaczony na zachowanie 

płynności finansowej Powiatu w 

związku z opóźnieniami w refundacji 

wydatków ze środków unijnych 

razem 1.841.440,81  

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 17.909.426 zł łącznie obsługa zadłużenia w 2011 r. wyniosła 

19.787.169 zł. 

 

Dział  758 – „Różne rozliczenia”  
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Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego” 

Otrzymano subwencję – część oświatową z budżetu państwa w wysokości 53.662.550 zł. 

 

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego” 

Otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 2.097.609 zł. 

 

Rozdział 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”  

Otrzymano subwencję część wyrównawczą z budżetu państwa w wysokości 2.752.847 zł. 

 

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”  

Dochody w wys. 106.060 zł pochodzą z następujących źródeł: 

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych                     82.286 

zł 

b) wydatki niewygasające przekazane od budżetu po 30.06.2011 r.                      23.774 zł 

 

Rozdział 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” 

Otrzymano subwencję – część równoważącą z budżetu państwa w wysokości 862.920 zł. 

 

Działy: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” 

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wys. 63.850 zł, jako wkład budżetu państwa do 

programu rządowego „Radosna szkoła” dot. realizacji zadania inwestycyjnego – budowa 

placu zabaw przy ZPSWR w Cieszynie. 

 

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”  

Zrealizowano dochody w wys. 18.081 zł, w tym: 

- niewykorzystane środki z  rachunku dochodów własnych – 8.411 zł       

- oprocentowanie rachunków bankowych jednostek oświatowych –  9.670 zł, 

 

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” 

Zrealizowano dochody w wys. 1.022.210 zł, w tym: 

- wpływ pomocy finansowej G. Istebna – 20.973 zł, 

- oprocentowanie rachunków bankowych jednostek oświatowych – 33.756 zł 

- przekazanie przez placówki oświatowe niewykorzystanych środków 

   z  rachunków dochodów własnych  - 30.974 zł 

- środki unijne dot. projektu pn.: ”Termomodernizacja budynków szkolnych ZSR 

Międzyświeć” –  

  936.506 zł. 

 

Rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania zawodowego” 

 

Osiągnięto dochody w wys. 231.073 zł pochodzące z następujących źródeł: 

- oprocentowanie rachunku bankowego CKP Bażanowice – 1.700 zł, 

- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych  – 174.256 zł, 

- niewykorzystane środki z  rachunku dochodów własnych – 55.034 zł, 

- pozostałe dochody – 84 zł 
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Rozdział 80195 „Pozostała działalność” 

 

Zrealizowano dochody w wys. 1.098.670 zł, w tym: 

- wpływy środków unijnych                                                                             1.077.259 zł 

(dot. projektów unijnych realizowanych przez szkoły):  

 - ZS Cieszyn „Szkoła sukcesu”  – 232.195 zł 

 - ZS Cieszyn „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli  

        i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania”                        –    5.089 zł   

 - ZS Cieszyn „E-T.R.U.S.T.” – 15.655 zł,       

 - ZSB Cieszyn „Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie” – 130.523 zł 

 - ZSB Cieszyn „Razem na szczytach Europy” – 66.669 zł 

 - CKP Bażanowice „Twoją przyszłością kwalifikacje”  – 197.255 zł 

 - ZSGH Wisła „Kulinarne tajemnice hiszpańskich wysp” – 277.970 zł 

 - ZSGH Wisła „Specjały kuchni fińskiej” – 8.774 zł   

 - ZSGH Wisła „Śladami dziedzictwa kulturowego UNESCO” – 21.031 zł 

 - II LO Cieszyn „Geometria wokół nas” – 16.954 zł 

 - II LO Cieszyn „Nauczanie innowacyjne i jego wpływ na jakość edukacji” – 67.259 

zł 

 - ZSEG Cieszyn „Euro Virtual Enterprise” – 17.264 zł 

 - ZPSWR Cieszyn “Kwadrat kulturowy” – 12.048 zł 

- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  - 2.700 

zł, 

- wpływy z odsetek od rachunków projektów unijnych – 14.052 zł, 

- środki przekazane przez Miasto Cieszyn, jako refundacja kosztów prowadzenia religii 

Kościoła  

  Adwentystów Dnia Siódmego – 3.286 zł, 

- pozostałe dochody – 1.372 zł 

 

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”  

 

Otrzymano środki unijne w ramach programu pn.: ”Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”  - 

197.243zł (stypendia dla uczniów), 

Szkolne Schroniska Młodzieżowe wpłaty do budżetu 159.804 zł, w tym: 

SSM Istebna – 102.214, SSM Wisła – 57.000 zł, 

zrealizowano dochody z odsetek 12.144 zł i pozostałe w wys. 605 zł. 

 

WYDATKI  działy: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza” 

 

Łączne wydatki w rozdziałach oświatowych tj. 801 i 854 na koniec roku 2011 wyniosły 

58.732.120 zł, co stanowi 37,8 % całego budżetu powiatu.  

W układzie wg rodzajów wydatki (wykonane) przedstawiają się następująco: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        39.052.613 zł  

      (66,5 % wydatków oświaty) 

- dotacje dla placówek niepublicznych      7.083.050 zł 

- koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu                2.092.600 zł 

- odpisy na ZFŚS                  2.317.376 zł 

- materiały, wyposażenie,  

(w tym materiały papiernicze i akcesoria komputerowe)                     633.776 zł 
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- zakup usług remontowych                       861.757 zł 

- zakup usług pozostałych (w tym zdrowotnych,  

usług telekomunikacyjnych oraz internetowych)               1.029.905 zł 

- zakup pomocy naukowych                     134.058 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 305.374 zł 

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne                                               94.344 zł 

- szkolenia pracowników                     134.134 zł  

- pozostałe wydatki bieżące (opłaty, podatki, itp.)                                   72.751 zł 

- wydatki dot. programów unijnych Comenius, Leonardo da Vinci, 

   PO –KL,                                                                                                987.921zł 

- stypendia  w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu…”     197.243 zł 

- wydatki majątkowe (opisane w dalszej części sprawozdania)  3.341.956 zł 

- wydatki bieżące realizowane przez Starostwo, w tym:                        250.121 zł 

- remont instalacji elektrycznej w ZSGH Wisła –   75.095 zł 

- remont instalacji elektrycznej w II LO Cieszyn – 73.865 zł 

- wymiana pokrycia dachu budynku nr 2 przy ZS Cieszyn – 101.160 zł 

 

 

Główną pozycją wydatków są środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń  

i składek od nich naliczanych stanowiące 66,5% 39.052.613 zł łącznej kwoty zrealizowanych 

wydatków.  

 

 

Poniższe zestawienie obrazuje strukturę zrealizowanych wydatków dot. wynagrodzeń przez 

jednostki oświatowe oraz Wydział Edukacji. 

 

 

L.p

. 
Nazwa jednostki Nauczyciele 

Pracownicy 

pedagogiczn

i zatrudnieni 

na zasadach 

określonych 

w Kodeksie 

Pracy 

Pracownicy 

administracji 

oraz obsługi 

Osoby 

zatrudnione 

na umowę 

zlecenia/o 

dzieło 

Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 

1. II LO Cieszyn 2 801 421 zł - 313 321 zł 6 957 zł 3 121 699 zł 

2. ZSO Skoczów 1 744 766 zł - 212 911 zł 2 468 zł 1 960 144 zł 

3. I LO Cieszyn 2 460 156 zł - 257 811 zł 6 156 zł 2 724 123 zł 

4. ZSO Wisła 1 427 283 zł - 211 831 zł 2 155 zł 1 641 269 zł 

5. ZSZ Skoczów 2 277 936 zł 22 123 zł 415 871 zł 16 773 zł 2 732 704 zł 

6. ZSEG Cieszyn 4 317 718 zł 14 132 zł 437 451 zł 6 112 zł 4 775 413 zł 

7. ZSGH Wisła 2 306 614 zł - 467 356 zł 18 896 zł 2 792 866 zł 

8. ZS Cieszyn  3 222 883 zł - 449 692 zł 4 289 zł 3 676 865 zł 

9. ZSB Cieszyn 1 995 905 zł - 233 159 zł 4 215 zł 2 233 279 zł 

10. ZSP Ustroń  1 000 645 zł - 208 969 zł 489 zł 1 210 103 zł 

11. ZSP Istebna  580 413 zł - 159 725 zł 17 zł 740 155 zł 

12. 
ZSR 

Międzyświeć 
1 715 595 zł 34 033 zł 274 106 zł 1 597 zł 2 025 331 zł 

13. ZST Cieszyn 2 231 901 zł 33 345 zł 344 986 zł 2 254 zł 2 612 486 zł 
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14. 
CKP 

Bażanowice 
451 254 zł - 297 676 zł - 748 930 zł 

15. ZPSWR Cieszyn 3 539 731 zł - 459 135 zł - 3 998 866 zł 

16. PPP Cieszyn 715 892 zł - 134 391 zł 5 951 zł 856 233 zł 

17. PPP Skoczów 394 703 zł - 49 898 zł 4 392 zł 448 993 zł 

18. OPP Koniaków 197 991 zł - 134 732 zł - 332 723 zł 

19. SSM Wisła 57 360 zł - 146 038 zł - 203 398 zł 

20. SSM Istebna 61 515 zł - 150 449 zł - 211 965 zł 

21. 

Wydział 

Edukacji w 

zakresie prac 

komisji 

kwalifikacyjnyc

h  

- - - 5 070 zł 5 070 zł 

Ogółem  33 501 683 zł 103 634 zł 5 359 507 zł 87 790 zł 39 052 613 zł 

 

 

W ramach wydatków rzeczowych, podobnie jak było to w roku ubiegłym największe 

pozycje stanowią Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.317.376 zł (wzrost o 5,7% 

w porównaniu do roku 2010) oraz zużycie energii – 2.092.600 zł (spadek o 1,3% w 

porównaniu z rokiem wcześniejszym). Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 

znajdująca się w dalszej części sprawozdania. 

 

 

Dokonane przez placówki i szkoły wydatki remontowe wyniosły 861.757 zł, co 

oznacza wzrost o 5,7% w stosunku do roku 2010. Zestawienie prac remontowych 

realizowanych przez szkoły przedstawia poniższa tabela.  
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