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Gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. opiera się na założeniach Uchwały 

Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
powiatu na rok 2008. Przyjęte uchwałą wielkości finansowe kształtowały się następująco: 

1. Dochody - 54 640 290,00 zł, 
2. Wydatki -  62 205 841,06 zł,   
3. Deficyt budżetu - 7 565 551,06 zł, 
4. Przychody - 11 300 000,00 zł, 
5. Rozchody - 3 712 675,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów. 
 

Planowe wykonanie budżetu Powiatu Gryfińskiego skutkowało zmianami, dokonanymi zarówno 
przez Radę Powiatu jak i Zarządu Powiatu w Gryfinie, w wyniku których plan dochodów na koniec 
2008 r. wyniósł 59 545 166,46 zł przy planie wydatków na poziomie 66 517 800,35 zł.  
 

DOCHODY 

 
Realizacja dochodów odbywa się na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi 
zmianami) oraz na podstawie innych ustaw.  

Obowiązujące przepisy wyróżniają trzy kategorie dochodów, których łączne wykonanie w    
2008 r. zamknęło się kwotą 59 819 504,65 zł.  Przedstawia je schemat 1. 

 
Schemat 1          Dochody powiatu 

 
Źródło: sprawozdanie w wykonania budżetu za 2008 r. 
 

W 2008 r. dochody zrealizowane zostały w ponad 100% w stosunku do planu.  

 

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła kategorię dochodów: 
- majątkowych, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży 

majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
- bieżących – pozostałych, niebędących dochodami majątkowymi.  
 

Ich wykonanie w 2008 r. przedstawia wykres 1. 

 
ZREALIZOWANE

DOCHODY 
POWIATU 

WŁASNE 
 

18 449 243,26 
30,84% 

 

SUBWENCJA 
OGÓLNA 

 
26 595 705,00 

24,70% 

DOTACJE CELOWE Z 
BUDŻETU PAŃSTWA 

 
14 774 556,39 

44,46% 
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Wykres 1          Struktura dochodów 

bieżące

majątkowe

58 303 572,38

1 515 932,27

 
Źródło: sprawozdanie w wykonania budżetu za 2008 r. 
Dochody własne 

Realizacja dochodów własnych w 2008 r. przebiegała w sposób systematyczny i planowy. 
Strukturę dochodów wykonanych przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1                      Struktura dochodów własnych Powiatu Gryfińskiego 
 

Dział Wyszczególnienie Ogółem wykonanie 

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w 
całości uzyskanych dochodów   

010 Rolnictwo i łowiectwo 189,48 0,00
600 Transport i łączność 388 302,29 2,10
630 Turystyka 4 000,00 0,02
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 456 907,83 7,90
710 Działalność usługowa 431 280,53 2,34
750 Administracja publiczna 449 210,55 2,43

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 40 544,46 0,22

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 11 003 050,38 59,64
758 Różne rozliczenia 277 669,10 1,51
801 Oświata i wychowanie 329 059,55 1,78
851 Ochrona zdrowia 3 803,55 0,02
852 Pomoc społeczna 1 276 998,20 6,92

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 2 180 606,48 11,82

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 491 985,72 2,67
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900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 115 635,14 0,63
  OGÓŁEM 18 449 243,26 100

Źródło: sprawozdanie w wykonania budżetu za 2008 r. 
 

Udział poszczególnych kategorii dochodów własnych (sklasyfikowanych w obrębie działów 
klasyfikacji budżetowej) kształtuje się w granicach od poniżej 0,1% do ponad 59%. Niski udział 
dochodów dotyczy rodzajów działalności finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa. W 
tym przypadku własnymi dochodami Powiatu są jedynie odsetki od środków finansowych 
zgromadzonych na rachunku bankowym. 

 
Wśród zrealizowanych dochodów największy udział (ponad 59%) stanowią wpływy od osób 

prawnych, od osób fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Dotyczą one  
partycypacji Powiatu w podatkach: dochodowym od osób prawnych i dochodowym od osób 
fizycznych. Zawierają się tu również wpłaty z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa 
drogowego oraz wydawane licencje i koncesje. 

 
Znaczna część dochodów (ponad 11%) dotyczy realizowanych zadań z zakresu polityki 

społecznej. Związane są one m.in. z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, realizacją zadań 
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Uwzględnione tu zostały także środki należne 
Powiatowi z PFRON oraz z Funduszu Pracy. Przekazywane są one zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Dział 853 obejmuje też wpływy pozyskane w ramach projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego. 
Projekty ze współudziałem środków unijnych realizuje: 

-  Powiatowy Urząd Pracy: 
• „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych.” oraz  
• „Kobieta potrafi – szansa na samorealizację.” 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 
•  „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”, w którym 

uczestniczą cztery gminy – Gryfino, Widuchowa, Trzcińsko – Zdrój i Banie. 
- ZSP Nr 2 w Gryfinie: 

• „Kompetentna, świadoma dziewczyna – przedsiębiorcza na rynku pracy.” 
 
Blisko 8% zrealizowanych dochodów związanych jest z: 
- gospodarowaniem mieniem powiatowym oraz  
- udziałem w dochodach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.  
Środki finansowe pochodzą z najmu, dzierżaw, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, 

odpłatnego nabycia prawa własności i uwzględnione zostały w dziale 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa. 

 
Wypracowane w dziale 852 - Pomoc społeczna środki stanowią ponad 6% całości 

zrealizowanych dochodów. Pochodzą głównie z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy DPS. 
Obejmują też odpłatność rodziców za pobyt dzieci w domach dziecka oraz wpływy otrzymywane z 
powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub 
rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gryfińskiego. 

 
Dochody zrealizowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej nie przekroczyły 5% 

udziału w strukturze dochodów wykonanych w 2008 r.  
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 Subwencja ogólna 

Powiatowi, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), przysługuje subwencja 
ogólna, składająca się z części: 

- wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody 
podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od 
wskaźnika bezrobocia w powiecie, 

- równoważącej – zależnej od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu i 
przeznaczonej na uzupełnienie dochodów związanych ze zmianą finansowania zadań, 

- oświatowej – w wysokości ustalanej corocznie ustawą budżetową.  
 
Udział części subwencji obrazuje wykres 2. 
 

Wykres 2       Struktura subwencji ogólnej w 2008 r. 

  
Źródło: sprawozdanie w wykonania budżetu za 2008 r. 
 
Realizacja subwencji ogólnej w 2008 r. zamknęła się łączną kwotą 26 595 705,00 zł, przy czym 

poszczególne części wyniosły: 
- równoważąca - 2 489 417,00 zł, 
- wyrównawcza - 5 221 371,00 zł, 
- oświatowa - 18 884 917,00 zł. 

 
Dotacje 

Zasady, tryb otrzymywania dotacji oraz ich przeznaczenie reguluje rozdział 7 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z 
późniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U.2005, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). 

Dotacje przekazywane z budżetu państwa przeznaczone są na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na dofinansowanie zadań własnych, 
oraz zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji. Kwoty 
zrealizowanych dotacji w 2008 r. przedstawia tabela 2. 

oświatowa 
71%

wyrównawcza
20%

równoważąca
9%
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Tabela 2        Roczne kwoty zrealizowanych dotacji 

Klasyfikacja Źródło  Kwota Cel 
010     Rolnictwo i łowiectwo 88 000,00   

01005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

88 000,00   

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

88 000,00  Prace geodezyjno – urządzeniowe 
na potrzeby rolnictwa, m.in. 
scalanie gruntów, ponowne 
klasyfikowanie zmeliorowanych i 
zrekultowanych gruntów. 

700     Gospodarka mieszkaniowa 248 524,97   
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 248 524,97   

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

248 524,97  Nadzór i administracja 
nieruchomościami Skarbu 
Państwa. 

710     Działalność usługowa 493 484,39   
  71013   Prace geodezyjne i kartograficzne 

(nieinwestycyjne) 
159 000,00   

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

159 000,00   Bieżące utrzymanie i aktualizacja 
Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego. 

  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 41 000,00   
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

41 000,00  Realizacja opracowań 
geodezyjnych i kartograficznych. 

  71015   Nadzór budowlany 293 484,39   

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

293 484,39  Bieżąca działalność związana z 
realizacją nadzoru budowlanego. 

750     Administracja publiczna 179 999,99   
  75011   Urzędy wojewódzkie 156 000,00   

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

156 000,00 Dofinansowanie stanowisk pracy 
pracowników realizujących 
zadania z zakresu administracji 
publicznej. 

  75045   Komisje poborowe 23 999,99   
    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

20 669,99  Organizacja i funkcjonowanie 
komisji poborowych. 

    2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania realizowane przez powiat na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 

3 330,00 Organizacja komisji poborowych.  

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

3 757 978,00   

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 757 978,00   

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

3 749 578,00  Funkcjonowanie Powiatowej 
Komendy Państwowej Straży 
Pożarnej. 
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    6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 

8 400,00   

801     Oświata i wychowanie 17 538,90   
  80195   Pozostała działalność 17 538,90   
    2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu 
17 538,90   

851     Ochrona zdrowia 1 897 621,27   
  85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

1 897 621,27   

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

1 897 621,27  Pokrycie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego – 
pensjonariusze DPS, 
wychowankowie Placówki 
Wielofunkcyjnej oraz osoby 
bezrobotne. 

852     Pomoc społeczna 7 866 299,20   
  85201   Placówki opiekuńczo – wychowawcze 132 290,20   
    2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu 
82 290,20   

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych powiatu 

50 000,00   

  85202   Domy pomocy społecznej 7 527 559,00   
    2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu 
6 567 559,00  Koszt utrzymania pensjonariuszy 

DPS umieszczonych w 
jednostkach przed 01.01.2004 r. 

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych powiatu 

960 000,00 Standaryzacja DPS 

  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie 8 500,00   

    2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 

8 500,00   

  85220   Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

37 950,00   

    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

18 000,00   

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 

19 950,00   

  85295   Pozostała działalność 160 000,00   

    2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej 

160 000,00   

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

131 050,88   

  85321   Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 103 000,00   
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    2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 
 

103 000,00  Funkcjonowanie powiatowego 
zespołu do spraw orzekania o 
niepełnosprawności. 

  85433   
Pomoc dla repatriantów 
 28 050,88   

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 28 050,88   

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 94 058,79   

  85406   Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne 

59 658,79   

    2130 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 59 658,79   

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 34 400,00   

    2130 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 34 400,00   

RAZEM 14 774 556,39   
Źródło: sprawozdanie w wykonania budżetu za 2008 r. 
 

WYDATKI 

Wydatki Powiatu Gryfińskiego stanowią konsekwencje możliwości finansowych, potrzeb 
społecznych oraz wskaźników makroekonomicznych, wpływających na wysokość należnych 
Powiatowi Gryfińskiemu kwot.  

Ustawa o finansach publicznych wyróżnia kategorie wydatków: 

- majątkowych, które związane są z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi, zakupem i 
objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego. Ich realizacja w 
2008 r. sięgnęła 5,72% całości, 

- bieżących – pozostałych niebędących wydatkami majątkowymi, wykonanie ich przekroczyło            
94% całości zrealizowanych.   

Ilustruje to wykres 3. 
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Wykres 3        Kategorie wydatków Powiatu Gryfińskiego 

bieżące

majątkowe

59 369 561,97

3 602 014,31

 

Źródło: sprawozdanie w wykonania budżetu za 2008 r. 
  
Roczne wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 62 971 576,28 zł i związane było z 

realizacją ustawowych zadań Powiatu. Strukturę wydatków przedstawia tablica 3. 
 

Tablica 3                Struktura wydatków budżetowych 

Dział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej  Plan po zmianach Ogółem wykonanie 

Wskaźnik 
wykonania 
(wykonanie 
do planu) 

 Udział 
poszczególnych 

rodzajów 
wydatków w 

całości  

010 Rolnictwo i łowiectwo 88 000,00 88 000,00 88 000,00 100,00 0,14 
020 Leśnictwo 20 000,00 20 000,00 8 540,90 42,70 0,01 

600 Transport i łączność 3 046 162,00 3 513 285,48 3 264 388,16 92,92 5,18 
630 Turystyka 13 000,00 22 000,00 18 300,00 83,18 0,03 

700 Gospodarka mieszkaniowa 718 730,00 703 130,00 642 997,13 91,45 1,02 

710 Działalność usługowa 1 005 165,00 1 045 463,00 923 334,14 88,32 1,47 

750 Administracja publiczna 9 208 650,00 8 200 014,10 7 047 654,21 85,95 11,19 

754 
Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 3 183 600,00 3 827 178,00 3 807 401,48 99,48 6,05 

757 Obsługa długu publicznego 1 015 000,00 1 270 000,00 1 268 497,76 99,88 2,01 
758 Różne rozliczenia 232 089,15 58 433,15 -     

801 Oświata i wychowanie 14 914 454,06 15 030 326,32 14 854 642,10 98,83 23,59 
851 Ochrona zdrowia 7 239 000,00 7 108 400,00 6 677 954,58 93,94 10,60 
852 Pomoc społeczna 11 946 835,85 15 478 342,51 14 328 024,97 92,57 22,75 
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853 
Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej 1 796 969,00 3 405 175,59 3 375 649,83 99,13 5,36 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 7 622 887,00 6 607 416,47 6 525 555,88 98,76 10,36 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 120 299,00 115 635,73 115 635,14 100,00 0,18 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 30 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 0,02 

926 Kultura fizyczna i sport 5 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,02 

  OGÓŁEM 62 205 841,06 66 517 800,35 62 971 576,28 94,67 100,00 

Źródło: sprawozdanie w wykonania budżetu za 2008 r. 

Wydatki w 2008 r. realizowane były w sposób oszczędny, celowy i zgodnie z przyjętym 
budżetem, z uwzględnieniem programu naprawy finansów publicznych. Roczne wykonanie 
wydatków Powiatu Gryfińskiego przekroczyło 94% planu. Niewykonanie całości zaplanowanych 
kwot związane było z: 

- osiągnięciem niższych niż planowane kwot zadań remontowych, inwestycyjnych w wyniku 
przeprowadzonych postępowań przetargowych, 

- przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, 
- kontynuacją działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Gryfińskiego, 
- kontynuacją programu naprawy finansów publicznych Powiatu. 

 

Największy udział wśród zrealizowanych wydatków wykazują zadania oświatowe w liczbach 
bezwzględnych daje kwotę 21 380 197,98 zł  – blisko 34% (dział 801 – Oświata i wychowanie – 
23,59% oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10,36%) Realizacja ich wynika z 
zapisów ustawy ustrojowej oraz przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek i placówek 
oświatowych. Uwzględniając wytyczne programu naprawy finansów Powiatu, w 2008 r. dokonano 
zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych polegających na: 

- połączeniu ZSP Nr 1 w Chojnie i ZSP Nr 2 w Chojnie, 
- przekazaniu z dniem 1 września prowadzenia ZSP Nr 1 w Gryfinie Gminie Gryfino, 
- podpisaniu porozumienia, na mocy którego z dniem 1 stycznia 2009 r. organem 

prowadzącym dla ZSP w Mieszkowicach będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

W ich wyniku, w grudniu 2008 r. Powiat Gryfiński był organem prowadzącym dla: 
- ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
- ZSP Nr 1 w Chojnie, 
- ZSP w Mieszkowicach, 
- ZSS w Gryfinie, 
- SOSW w Chojnie, 
- PPP w Gryfinie oraz w Chojnie.  

Poniesione wydatki związane były więc z bieżącym funkcjonowaniem jednostek i placówek 
oświatowych oraz działaniami inwestycyjnymi w nich przeprowadzanymi (m.in. kontynuacja 
inwestycji w SOSW, remont internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie). Ponadto, w ramach środków w 
dziale 801 kwota 380 934,39 zł stanowiła dotację dla Gminy Gryfino, tytułem realizacji 
przekazanego Gminie zadania własnego w zakresie prowadzenia ZSP Nr 1 w Gryfinie. Powiat 
przekazał Gminie część oświatową subwencji ogólnej przysługującą na każdego ucznia liceum 
ogólnokształcącego (średniomiesięcznie 232 uczniów) oraz liceum profilowanego 
(średniomiesięcznie 24 uczniów), obliczoną zgodnie z zasadami podziału części oświatowej 
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subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w pełnej wysokości za okres od  
1 września do 31 grudnia 2008 r. w miesięcznych transzach. 
 

Powiat zobligowany jest również do przekazywania środków na działalność niepublicznych 
szkół funkcjonujących na jego terenie. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w 
budżecie powiatu wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i 
rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Warunkiem otrzymania jest przekazanie przez osobę 
prowadzącą szkołę niepubliczną informacji o planowanej liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 
września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie powiatu 
szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 
ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. 

 
Niepubliczne licea ogólnokształcące otrzymały dotację w kwocie 284 639,48 zł, z czego:   
- Szczecińskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. – 52 557,60 zł, 
- Szczecińskie Collegium Informatyczne – 97 510,44 zł, 
- Ośrodek Kształcenia „Edukator” s.c. – 134 571,44 zł. 

W niepublicznych liceach ogólnokształcących pobierało naukę średniomiesięcznie 271 słuchaczy, a 
miesięczna kwota dotacji wynosiła: 

1)   86,16 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 
2)   91,10 zł na jednego ucznia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego. 
 
Dotacje przekazywane były też dla niepublicznych szkół zawodowych. Z ogólnej kwoty         

83 383,65 zł dotację otrzymały: 
- Szczecińskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. – 32 012,40 zł, 
- Szczecińskie Collegium Informatyczne – 33 742,80 zł, 
- Ośrodek Kształcenia „Edukator” s.c. – 12 437,25 zł, 
- Barbara Miedziak – 5 191,20 zł. 

W szkołach tych naukę pobierało średniomiesięcznie 64 słuchaczy. Wysokość miesięcznej stawki w 
przeliczeniu na jednego ucznia szkoły policealnej dla dorosłych w systemie stacjonarnym lub 
zaocznym wynosiła 108,15 zł. 
  

W ramach oświaty i wychowania środki finansowe przeznaczone zostały również na: 
- przeprowadzenie przez Komisje Egzaminacyjne rozmów kwalifikacyjnych związanych z 

awansem zawodowym nauczycieli. W roku 2008 awans zawodowy na nauczyciela 
mianowanego otrzymało dwóch nauczycieli, 

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 
- wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń za przeprowadzenie (poza tygodniowym 

obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w roku 
szkolnym 2007/2008, 

- wypłatę nagród Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
 

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej dokonano wydatków (z pominięciem bieżącej 
działalności jednostek organizacyjnych) związanych z: 

- dotacją na realizację zadań o charakterze ponadgmninnym w zakresie kultury fizycznej, 
- wypłatą stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie w kategorii za wyniki i osiągnięcia w nauce w 

roku szkolnym 2007/2008. 
 

Znaczący udział w rocznym wykonaniu budżetu Powiatu mają zadania z zakresu pomocy 
społecznej - zrealizowane wydatki przekroczyły 22% całości. Związane są one z działalnością 
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domów pomocy społecznej, domów dziecka, rodzin zastępczych oraz koniecznością ponoszenia 
wydatków z tytułu utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w domach dziecka i 
rodzinach zastępczych poza Powiatem.  

W 2008 r. działalność z zakresu pomocy społecznej prowadziły: 
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chojnie (do czerwca Dom 

Dziecka w Chojnie oraz Dom Dziecka w Trzcińsku – Zdroju), 
- DPS w Nowym Czarnowie, 
- placówki prowadzone przez Stowarzyszenia (w Dębcach i Trzcińsku – Zdroju) oraz 

Zgromadzenie (w Moryniu), 
- rodziny zastępcze (zawodowe, niezawodowe, spokrewnione i niespokrewnione). 
Koordynację działań w tym zakresie prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Gryfinie, które jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka, wykonuje funkcje z zakresu udzielania 
pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, propaguje tworzenie rodzin zastępczych oraz organizuje i 
prowadzi programy skierowane do różnych grup odbiorców – osób niepełnosprawnych, sprawców 
przemocy w rodzinie, rodzin zastępczych.    

 
 Ponad 11% poniesionych wydatków dotyczy działu 750 - Administracja publiczna. 
Wydatki w nim ujęte dotyczą szerokiego spektrum zadań - z zakresu urzędów wojewódzkich, 
organizacji i działalności komisji poborowych, działalności Starostwa Powiatowego, 
funkcjonowania Rady Powiatu oraz promocji Powiatu Gryfińskiego.  
 W ramach działań promocyjnych: 
• zakupiono statuetki bociana (8 szt.) z przeznaczeniem dla Laureatów Wyróżnienia Starosty 

Gryfińskiego za Promocję Powiatu – III edycja 2007/2008, 
• zakupiono materiały promocyjne, 
• wydano album promocyjny Powiatu Gryfińskiego w ilości 1000 szt. – zakwalifikowany do 

działu 630 – Turystyka. 
W dziale tym uwzględniono też poniesione w 2008 r. wydatki inwestycyjne związane ze zmianą 

sposobu użytkowania pomieszczeń internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 
 Wydatki poniesione na ochronę zdrowia, przekroczyły 10% całości zrealizowanych i 
związane są z kontynuacją procesu likwidacji samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Z 
końcem grudnia zakończona została likwidacja SPZZOZ w Gryfinie.  
 
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, stanowiąc ponad 6% wykonanych 
wydatków, związana jest głównie z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie. Obejmuje również zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 
uwzględnia dotację udzieloną Policji. 
 
 Realizacja pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej, związanych głównie z  
funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz realizowanymi przez jednostki 
organizacyjne projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, przekroczyła 5% 
całości wydatków.  
 
 Pozostałe grupy (poza Edukacyjną opieką wychowawczą), obrazujące wykonanie 
nałożonych ustawowo na Powiat zadań, nie przekroczyły 5% udziału w zrealizowanych rocznych 
wydatkach Powiatu Gryfińskiego. 
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Deficyt 

Deficyt budżetowy stanowi (ujemną) różnicę między dochodami i wydatkami. Nie jest 
zjawiskiem negatywnym w sytuacji, kiedy wynika z intensyfikacji zadań inwestycyjnych i znajduje 
pokrycie w środkach własnych.  

Osiągnięty na koniec 2008 r. deficyt w wysokości 3 152 071,63 zł znajduje pokrycie w 
środkach własnych Powiatu Gryfińskiego i wynika głównie ze spłaty zobowiązań z lat ubiegłych 
zakładów opieki zdrowotnej. Źródło pokrycia deficytu stanowił: 

- kredyt w wysokości 600 000,00zł oraz 
- nadwyżka środków na rachunku bankowym w wysokości 2 552 071,63 zł. 
 

Przychody i rozchody 

Dysponowanie zewnętrznymi środkami finansowymi (przychody/rozchody) obrazuje Tabela 
Nr 17 w części tabelarycznej sprawozdania.  

Wykonane w 2008 r. przychody związane są z uruchomieniem transzy kredytu 
konsolidacyjnego w wysokości 600 000,00 zł. Uruchomienie nastąpiło 31 grudnia i związane było z 
zabezpieczeniem płynności finansowej Powiatu, a wynikało z opóźnień w przekazaniu środków 
finansowych przez ZEDO S.A.  w ramach podpisanego porozumienia.  

Przeznaczenie kredytu konsolidacyjnego związane było m.in. ze sfinansowaniem procesu 
likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W 2008 r.  na spłatę 
zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej przeznaczono 4 776 989,31 zł. W latach 2007 – 2008 
poniesiono na ten cel wydatki w łącznej wysokości 9 266 393,01 zł (zgodnie ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2007 – 4 489 403,70 zł i 2008). Te zobowiązania zoz-
ów uregulowano środkami własnymi Powiatu w wysokości 4 166 393,01 zł, a z kredytu 
konsolidacyjnego wykorzystano dotychczas jedynie 5 100 000,00 zł.  

Rozchody związane są ze spłatą rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów. W   
2008 r. wyniosły one 1 581 485,62 zł. Regulowane były z własnych środków Powiatu. 

Należności i zobowiązania  

 W wyniku prowadzonej polityki finansowej 2008 roku skutkował: 

- należnościami ogółem w wysokości 327 570,79 zł, 

- zobowiązaniami na poziomie 2 773 712, 41 zł o charakterze niewymagalnym. 

Należne Powiatowi Gryfińskiemu kwoty pochodzą z następujących tytułów: 

- opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń, 

- opłat za wyżywienie wychowanków, pracowników w jednostkach organizacyjnych, 

- opłat za pobyt wychowanków w placówkach w DPS i WPOW w Chojnie, 

- opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Zobowiązania związane są z bieżącą działalnością jednostek i dotyczą faktur, których termin 
płatności przypada w styczniu 2009 r. Ponadto przeważająca część pozostałych do zapłaty kwot 
dotyczy pochodnych od wynagrodzeń grudniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 
2008 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowią, one koszt roku 2008 (konieczność ujęcia w 
księgach rachunkowych i wykazania jako zobowiązanie) będąc jednocześnie wydatkiem roku 
kolejnego. 



Tablica 4            Należności i zobowiązania w 2008 r. 

L.p Nazwa Jednostki 
Zobowiązania stan na 31.12.2008 r. Należności stan na 31.12.2008 r. 

Ogółem Wymagalne Niewymagalne Ogółem Wymagalne Niewymagalne 
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie 29 927,99 0,00 29 927,99 695,00 0,00 0,00
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 268 015,30 0,00 268 015,30 10 949,59 0,00 0,00
3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 348 362,72 0,00 348 362,72 12 580,91 12 580,91 0,00
4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie 199 706,39 0,00 199 706,39 11 370,60 11 370,60 0,00
7 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 192 602,44 0,00 192 602,44 36 659,60 36 659,60 0,00
8 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie 52 779,42 0,00 52 779,42 0,00 0,00 0,00
9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie 67 853,23 0,00 67 853,23 0,00 0,00 0,00

10 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 36 076,56 0,00 36 076,56 6 913,18 6 913,18 0,00
11 Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdrój 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Dom Dziecka w Chojnie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Chojnie 119 920,95 0,00 119 920,95 114 107,34 114 107,34 0,00

14 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 190 714,08 0,00 190 714,08 3 362,21 714,14 2 648,07

15 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 
Gryfinie 11 452,65 0,00 11 452,65 0,00 0,00 0,00

16 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 11 651,35 0,00 11 651,35 0,00 0,00 0,00
17 Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie 115 146,70 0,00 115 146,70 0,00 0,00 0,00
18 Starostwo Powiatowe w Gryfinie 1 129 502,63 0,00 1 129 502,63 130 932,36 82 432,04 48 500,32

  OGÓŁEM 2 773 712,41 0,00 2 773 712,41 327 570,79 264 777,81 51 148,39
Źródło: jednostkowe sprawozdania roczne jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego za 2008 r. 

 



Strukturę zobowiązań Starostwa Powiatowego w Gryfinie (za wyjątkiem wynagrodzeń i 
pochodnych stanowiących ponad 450 000,00 zł) przedstawia tablica 5. 

Tablica 5      Struktura zobowiązań Starostwa Powiatowego 

Lp. Przedmiot zobowiązania 

Kwota zobowiązań w zł 
Udział % 

Liczba 
zobowiązań i
zobowiązania

ogółem Krótkoterminowych  Długoterminowych 

1 2 3 4 5 6 

1 

Dostawa energii elektryczne, oleju opałowego, 
usługi komunalne (media), usługi sprzątania i 
pielęgnacji terenów zielonych, zakup środków 
czystości. 

41 358   6,7% 
14 

2 
Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowe, 
prenumerata prasy i opracowań książkowych, 
ogłoszenia prasowej. 

1 593   0,3% 
5 

3 Zakup materiałów biurowych, druków i tablic 
komunikacyjnych. 20 567   3,3% 5 

4 
Naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, 
usługi serwisowe (autorskie) programów 
komputerowych, zakup akcesoriów. 

12 360   2,0% 
10 

5.  
Usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi 
ochrony mienia i medyczne i opiniowanie 
wniosków, tłumaczenia. 

37 989   6,2% 
9 

6. 

Zimowe i bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych, remont nawierzchni drogowych, 
wycinki drzew i krzewów, znaki drogowe, 
zakup soli kamiennej i pisaku. 

214 072   34,8% 
12 

7 

Zakupy i wydatki inwestycyjne - roboty 
budowlane (internat), nadzór inwestorski, 
zakup kserokopiarki i zestawów 
komputerowych. 

286 849   46,7% 
6 

Razem - krótkoterminowe 614 791 x 91,3% 61 
8 Odszkodowanie za nieruchomość (dla 

Gm.Gryfino) x 12 896 21,9% 1 
9 Ubezpieczenia (OC, AC, mienia) x 35 967 61,2% 3 

10 Program Lex - pozostałe raty x 9 943 16,9% 1 
Razem – długoterminowe  x 58 806 8,7% 5 
Zobowiązania - ogółem x x 100,0% 673 597 

Liczba zobowiązań - ogółem x x x 66 
* liczba zobowiązań - należy rozumieć liczbę operacji gospodarczych (zobowiązania wyfakturowane) wobec danego kontrahenta zgodnie z 
umowami  i zleceniami (przedmiot zamówienia). 
Źródło: roczne sprawozdania Starostwa Powiatowego w Gryfinie za 2008 r. 

 W przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych, zobowiązania roku 2008 są 
niewymagalne i dotyczą głównie wynagrodzeń oraz pochodnych od nich. 

  

Zadłużenie Powiatu Gryfińskiego 
 Możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego regulują przepisy ustawy o 
finansach publicznych. Wprowadzone ograniczenia, jednakowe dla wszystkich jednostek, zapobiec 
mają nadmiernemu zadłużaniu i w konsekwencji utracie płynności finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego. Dotyczą one relacji kosztów obsługi zadłużenia oraz sumy zadłużenia do 
zrealizowanych dochodów, a graniczne wartości wynoszą odpowiednio 15% oraz 60% dochodów.  

Na koniec 2008 r. wskaźniki te dla Powiatu Gryfińskiego kształtują się na poziomie: 

4,76 %   oraz    30,13% 
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 Na wysokość rocznego długu wpływ mają pozostałe na koniec okresu budżetowego 
zobowiązania. Ich kształtowanie się w latach 2005 – 2008 przedstawia wykres 4. 

 

Wykres 4   Zobowiązania ogółem Powiatu Gryfińskiego w latach 2005 – 2008  

2005

2 706 101,75

2006

4 612 643,57

2007

2 951 488,81

2008

2 773 712,41

 

Źródło: sprawozdania budżetowe Powiatu Gryfińskiego za lata 2005 - 2008 

Również charakter zobowiązań wpływa na roczny wynik działalności. Zobowiązania 
niewymagalne związane są z kontynuacją działań jednostki w przyszłości i dotyczą zdarzeń 
planowych, których termin płatności upływa w kolejnym roku.  

 Zobowiązania wymagalne świadczyć mogą natomiast o trudnościach finansowych jednostki. 
Przy niewykonaniu w 100% planu wydatków, powstanie zobowiązań wymagalnych wskazywać 
może na zakłócenia lub utratę płynności finansowej. Zniekształcają one w pewnym stopniu 
uzyskany roczny wynik działalności. Uznając bowiem, iż termin zapłaty dotyczył roku bieżącego, 
wykonanie wydatków w terminie wpłynęłoby na obniżenie nadwyżki budżetowej lub wzrost 
deficytu budżetowego. Powstanie ich może również sugerować naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (naliczone i zapłacone odsetki karne z tytułu nieterminowej regulacji płatności).  

 Charakter zobowiązań w latach 2005 – 2008 przedstawia wykres 5. 
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Wykres 5    Zobowiązania wymagalne i niewymagalne w latach 2005 – 2008 

2005
2006

2007
2008
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Zobowiązania wymagalne Zobowiązania niewymagalne
 

Źródło: sprawozdawczość budżetowa Powiatu Gryfińskiego za lata 2005 – 2008 

 Budżet Powiatu Gryfińskiego, jako organu założycielskiego (od 1999 r.) w odniesieniu do 
zoz-ów, obciążają zobowiązania tych zakładów (o czym świadczą również wyroki sądowe). 
Pomimo, iż nie wszystkie w sposób bezpośredni znajdują odzwierciedlenie w sprawozdawczości 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego, wpływają na kondycję finansową Powiatu. Uwzględniając 
koszty (w postaci kosztów i opłat sądowych ale głównie odsetek karnych od niezapłaconych kwot), 
Zarząd Powiatu od 2007 r. systematycznie spłacał pozostałe zobowiązania. Znalazło to 
odzwierciedlenie w poziomie zadłużenia Powiatu, powodując „przesunięcie” ciężaru długu – z    
zoz-ów na Powiat. Wysokość zadłużenia ogółem (łącznie Powiat oraz samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej) w poszczególnych latach przedstawia wykres 6.  
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Wykres 6         Wysokość długu ogółem 

2005

25 268 372,02

2006

25 786 771,77

2007

22 938 424,65

2008

20 880 539,23

 

Źródło: sprawozdawczość budżetowa Powiatu Gryfińskiego oraz sprawozdania jednostkowe zoz-ów 

 za lata 2005 – 2008 

Przesunięcie ciężaru zadłużenia uwidacznia się od roku 2007 – początku spłaty zaległości 
zakładów opieki zdrowotnej, pomimo, iż zauważalny jest ogólny spadek długu. Obrazuje to    
wykres 7. 

Wykres 7     Zadłużenie Powiatu i zoz-ów w latach 2005 - 2008 
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Źródło: sprawozdawczość budżetowa Powiatu Gryfińskiego oraz sprawozdania jednostkowe zoz-ów 

 za lata 2005 – 2008 
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Należy jednocześnie wskazać, iż w wyniku uzgodnień zaległych kwot wobec ZUS, wyroków 
sądowych nakazujących, oprócz kwoty wynagrodzeń, wypłatę pochodnych od wynagrodzeń w 
stosunku do roszczeń pracowniczych, niekorzystnego dla zoz-ów wyroku w sprawie wypłaty 
roszczeń z tytułu tzw. „§ 203” oraz naliczania odsetek karnych – w kwietniu 2007 r. zobowiązania 
zoz-ów sięgnęły blisko 12 mln złotych (należność główna, koszty sądowe oraz odsetki; zgodnie z 
uchwałą o kredycie konsolidacyjnym).  

Spłata zaległości zakładów opieki zdrowotnej realizowana jest systematycznie, i tak: 

- w 2007 r. spłacono 4 489 403,70 zł, 

- w 2008 r. spłacono 4 776 989,31 zł.  

W latach 2007 – 2008 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 9 266 393,01zł 
(sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu Gryfińskiego za 2007 i 2008) angażując jednocześnie 
5 100 000,00 zł kredytu. Pozostała kwota 4 166 393,01 zł stanowiła środki własne Powiatu.  

  

Powiatowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Działalność funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej regulują przepisy ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r.Nr 129, poz. 
902 z późn. zmianami). Ustawa, w art. 401 oraz art. 402 wymienia źródła przychodów powiatowego 
funduszu, definiując je jako wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych przez 
Zarząd Województwa i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska, w wysokości 10%. Przychodami powiatowego funduszu mogą być 
również dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z 
fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.        

Kierunki wydatkowania środków powiatowego funduszu określa art. 405 w związku z art. 
407 ustawy. Zgodnie z wytycznymi, środki przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.  

W roku 2008 większość środków – ok. 1 462 000,00 zł przeznaczono na realizację tzw. 
zadań własnych. Związane są one przede wszystkim z: 

- termomodernizacją obiektów powiatowych – wykonanie dociepleń i elewacji budynków, 
wymiana okien i drzwi; zadania te realizowane były w powiatowych jednostkach organizacyjnych 
tj. w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju na kwotę 558 193,00 zł, w ZSP Nr 1 w Chojnie (obiekty 
byłej ZSP Nr 2 w Chojnie) na kwotę 482 428,00 zł; wykonano również dokumentację w zakresie 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej  dla budynku stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego  
- DPS w Trzcińsku Zdroju na kwotę 4 270 zł. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie również prowadziło prace termomodernizacyjne w 
budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej wykorzystując dotację ze środków PFOŚiGW w kwocie 
22.000 zł, 

- poprawą systemu odprowadzania ścieków opadowych; prace wykonywane były na 
następujących obiektach: na drodze powiatowej nr 1353Z Dobropole, gm. Stare Czarnowo, na 
drodze powiatowej nr 1407Z Cieplikowo – Tchórzno gm. Trzcińsko Zdrój, na drodze powiatowej nr 
1471Z w Gryfinie (ul. 1 Maja), na drodze powiatowej nr 1376Z w m. Górnowo, gm. Banie, na 
drodze powiatowej nr 1391Z w m. Krzymów gm. Chojna, na drodze powiatowej nr 1384Z w m. 
Piaseczno gm. Trzcińsko Zdrój, na drodze powiatowej nr 1398Z Mirowo, gm. Moryń,  na drodze 
powiatowej nr 1357Z Stare Brynki, gm. Gryfino, na drodze powiatowej nr 1474Z ul. Fabryczna w 
Gryfinie, na drodze powiatowej w Chojnie (ul. Owocowa), na drodze powiatowej nr 1350Z 
Szczecin – Żelisławiec na odcinku Szczecin – Binowo, na drodze powiatowej nr 1474Z w Żabnicy, 
na drodze powiatowej nr 1373Z Banie – Kunowo, na drodze powiatowej nr 1476Z w m. Strzeszów, 
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gm. Trzcińsko Zdrój, na drodze powiatowej nr 1483Z w m. Barnkowo, gm. Chojna, na drodze 
powiatowej nr 1415Z Zielin - Czelin w m. Troszyn, gm. Mieszkowice, na drodze powiatowej nr 
1356Z Gryfino- Linie, na drodze powiatowej nr 1384Z Trzcińsko – Warnice, na drodze powiatowej 
nr 1397Z Mętno- Moryń w m. Dolsko, gm. Moryń, na drodze powiatowej nr 1392Z Piasek – 
Łukowice w m. Czachów, gm. Cedynia  oraz w zakresie ścinki poboczy na terenie powiatu 
gryfińskiego na łączną kwotę 421 009,00 zł 

Dzięki dotacji przekazanej z powiatowego funduszu gmina: 
- Trzcińsko Zdrój wykonała „Gminny program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest” – kwota dotacji 4 750 zł, 
- - Widuchowa otrzymała dotację w kwocie 2 933 zł na zadanie realizowane przez 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzywinie i Widuchowej; przeznaczenie 
dotacji -  przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska (wód, powierzchni ziemi, 
atmosfery) poprzez ograniczanie oraz likwidację zagrożeń powstałych podczas 
zdarzeń losowych lub innych nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof, awarii, powodzi, 
itp.)  

Systematycznie realizowane jest również zadanie związane z tzw. edukacją ekologiczną, na 
którą przeznaczono ok. 25 000,00 zł. 

ZSP Nr 2 w Gryfinie, ZSS w Gryfinie, DD, DPS w Nowym Czarnowie czy Liga Ochrony 
Przyrody, realizując programy z tego zakresu, miały możliwość: doposażyć specjalistyczne 
pracownie szkolne w wysokiej klasy sprzęt komputerowy i audiowizualny, przeprowadzić szereg 
konkursów, olimpiad i wystaw, zorganizować dla dzieci i młodzieży ciekawe wycieczki.  

Przekazano również dotację w wysokości 3 000,00 zł na działalność Powiatowej Społecznej 
Straży Rybackiej w Gryfinie, która prowadzi szerokie działania kontrolne w zakresie gospodarki 
wodnej i ochrony wód na terenie Powiatu Gryfińskiego. 

 
Działalność funduszu powiatowego prowadzona jest w oparciu o przedłożony organowi 

stanowiącemu do 15 stycznia plan przychodów i wydatków na dany rok. 
W 2008 roku Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonał 

przychody na poziomie 1 510 368,71 zł, co przy uwzględnieniu stanu początkowego środków w 
wysokości 1 375 311,53 zł oraz wydatkowaniu na poziomie 1 541 873,21 zł powoduje, iż na koniec 
roku stan środków finansowych sięga 1 343 807,03 zł. 
 

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
 

Funkcjonuje w oparciu o wytyczne ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz.U. 2005, Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami). Ustawa, w art. 41 ust 3a 
wymienia źródła przychodów -  wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków 
oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z 
prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a 
także inne wpływy. Ponadto, fundusze powiatowe mogą być uzupełniane dotacją z funduszu 
centralnego i wojewódzkiego. 
 Podstawą gospodarki finansowej funduszy jest  roczny plan, zawierający planowane na dany 
rok przychody oraz wydatki. Środki funduszu, gromadzone na wyodrębnionym rachunku 
bankowym, niewykorzystane w danym roku przechodzą na kolejne lata. 
 Realizację planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym przedstawia Tabela Nr 16 w części tabelarycznej sprawozdania. 
 

  Zrealizowane w 2008 r. dochody (przychody) w wysokości 1 189 744,62 zł pochodzą z: 
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu 

administracji rządowej, 
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- przychodów z opłat za udostępnianie materiałów PZGiK, zgłoszone prace 
geodezyjne, uzgodnienia dokumentacji, 

- pozostałych odsetek,  
- dotacji z WFGZGiK. 

 
Wydatki, poniesione w łącznej kwocie 747 248,30 zł związane były z:  

- adaptacją osnów poligonowych IV kl. na osnowę pomiarową i przejście z układu 
„65” na układ „2000” dla 4 gmin powiatu Etap I, 

- założeniem ewidencji budynków dla gminy Gryfino Etap II, 
- opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i 

działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, 
- dotacją z funduszy celowych na zadania bieżące  536 960,83 zł – płace wraz z 

pochodnymi pracowników obsługujących Powiatowy Zasób Geodezyjny i 
Kartograficzny,  

- przelewami redystrybucyjnymi 231 323,66 zł  –  odpisy na CFGZGiK i WFGZGiK, 
- zakupami materiałów i wyposażenia, 1 616,40 zł,  
- zakupami usług remontowych 1 159,00 zł oraz innymi kosztami związanymi z 

bieżącą działalnością, 
- wydatkami na zakupy inwestycyjne  58 744,90 zł – zakup sprzętu komputerowego i 

aparatu cyfrowego do archiwizacji.  
 

 

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

 

 Zgodnie z wytycznymi art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych, Zarząd Powiatu w Gryfinie przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania planów 
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

 
 
 
 
 
 
 

 

Przedkładając roczne Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2008 roku, Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża 

przekonanie, iż osiągnięte wyniki, stanowiące efekt podejmowanych, 

planowych działań zyskają Państwa aprobatę i wsparcie w ich dalszej 

realizacji w kolejnym roku budżetowym. 


