OBR.0006.100.2015

/Projekt/

Uchwała Nr ...../..../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2015 r.
Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1445), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie
ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego z późn. zm. Rada Powiatu
uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2016 w wysokości 159.549.629 zł jak w Tabeli Nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 135.026.339 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 24.523.290 zł.
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§ 2. Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w § 1, obejmują:
1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.
z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 z późn. zm.) – 950.000 zł;
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Powiatowi odrębnymi ustawami – 11.323.968 zł;
3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 6.337.125 zł, jak w Tabeli Nr 1.1.
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§ 3. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2016 w wysokości 171.361.388 zł, jak w Tabeli Nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 128.278.830 zł, z czego rezerwy – 2.300.000 zł, tj.:
a) rezerwa ogólna – 400.000 zł,
b) rezerwa celowa oświatowa – 200.000 zł,
c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000 zł,
d) rezerwa celowa na odprawy – 900.000 zł,
e) rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń – 550.000 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 43.082.558 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 2.1.
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§ 4. Wydatki budżetu Powiatu, o których mowa w § 3, obejmują:
1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi
z odrębnych ustaw, tj. wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
– 4.180.000 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Powiatowi odrębnymi ustawami – 11.323.968 zł;
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 10.814.242 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem
a jednostkami samorządu terytorialnego – 2.113.996 zł, jak w Tabeli Nr 2.2.
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5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w łącznej kwocie 26.690.788 zł, jak w Załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:
a) na zadania bieżące – 21.099.303 zł,
b) na zadania majątkowe – 5.591.485 zł.
§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.811.759 zł, który
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)
wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.379.759 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.568.000 zł.
3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2016 obrazuje
zbiorczo Tabela Nr 3.
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§ 6. 1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi
sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom,
realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Tabeli Nr 4.
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3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych
przez Powiat do kwoty 14.900.000 zł, w tym:
a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 11.332.000 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.568.000 zł.
§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w § 6 ust. 3 i 4,
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy,
w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami
bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2016 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych
bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu,
4) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2016
RODZAJ DOTACJI
CELOWA
DZIAŁ
ROZDZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA
DOTACJI

1

2

3

4

600

Transport i łączność

1 255 879

1 255 879

60014

Drogi publiczne
powiatowe

dla jednostek sektora finansów
publicznych

PODMIOTOWA
dla jednostek spoza
dla jednostek sektora
sektora finansów
finansów publicznych
publicznych

dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

NAZWA BENEFICJENTA

1 105 879

5

6

7

1 105 879

384 879 Gmina Kęty
421 000 Miasto Oświęcim
300 000 Gmina Brzeszcze

60095 Pozostała działalność
710

Działalność usługowa

71012

Zadania z zakresu
geodezji i kartografii

750

Administracja
publiczna

150 000

150 000

150 000 Województwo Małopolskie

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000 Gmina Kęty

85 680

85 680

85 680
75011

Urzędy wojewódzkie

85 680

4 080 Gmina Chełmek – 0,10 etatu
10 200 Gmina Osiek – 0,25 etatu
71 400 Gmina Kęty – 1,75 etatu

755

Wymiar
sprawiedliwości

179 840

179 840

179 840

179 840
stowarzyszenia,
fundacje lub inne
podmioty spoza
sektora

75595 Pozostała działalność
179 840

758

Różne rozliczenia

75801

Część oświatowa
subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu
terytorialnego

801

Oświata i
wychowanie

80120

Licea
ogólnokształcące

3 506 000

3 506 000

3 506 000

3 506 000

Ministerstwo Finansów (zwrot
3 506 000 części oświatowej subwencji
ogólnej)

10 078 800

6 800

3 350 000

3 350 000

3 350 000

jednostki oświatowe
prowadzone przez podmiot inny
niż Powiat

6 501 200
80130

Szkoły zawodowe

10 072 000

6 500 000

1 200

6 500 000
jednostki oświatowe
prowadzone przez podmiot inny
niż Powiat

1 200 Miasto Zielona Góra

80150

Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w
szk.podst.,gimnazjach,lic.og
ólnokszt.,lic.profilowanych
i szk.zawodowych oraz
szk.artyst.

2 000

2 000

2 000

jednostki oświatowe
prowadzone przez podmiot inny
niż Powiat
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80151

Kwalifikacyjne kursy
zawodowe

220 000

220 000

220 000

jednostki oświatowe
prowadzone przez podmiot inny
niż Powiat

5 600

5 600

2 500 Miasto Jaworzno

80195 Pozostała działalność

1 500 Miasto Bielsko-Biała
1 000 Miasto Tychy
600 Inne j.s.t

851

Ochrona zdrowia

196 294

175 000

21 294

80 000
85149

Programy polityki
zdrowotnej

70 000

70 000 ZOZ w Oświęcimiu
stowarzyszenia,
fundacje lub inne
podmioty spoza
sektora

10 000

85156

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz
świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

116 294

Pomoc społeczna

105 000

11 294
Fundacja "Bliżej
Człowieka" w
Rajsku

11 294

105 000

852

10 000

Małopolski Urząd Wojewódzki
(zwrot)

4 169 258

740 000

1 921 901

3 429 258
440 000

1 481 901

40 000 Powiat Krakowski
49 905 Powiat Brzeski
41 544 Powiat Ostrzeszowski

85201

Placówki opiekuńczo
wychowawcze

54 214 Powiat Cieszyński
36 709 Powiat Przemyski
150 300 Powiat Miechowski
67 328 Inne powiaty
Fundacja "Bliżej
Człowieka" w
Rajsku

1 481 901

1 947 357
85202

Domy pomocy
społecznej

1 947 357

897 557

Dom Pomocy
Społecznej w
Bulowicach

1 049 800

Dom Pomocy
Społecznej w
Zatorze

300 000

300 000

12 500 Miasto Tychy
25 000 Powiat Chrzanowski
12 500 Powiat Białobrzeski
71 100 Powiat Miechowski

85204

Rodziny zastępcze

39 400 Powiat Tarnowski
37 500 Powiat Cieszyński
12 500 Powiat Nowotarski
8 500 Gmina Miejska Kraków
25 000 Powiat Bielski
12 500 Miasto Bielsko-Biała
43 500 Inne powiaty

853

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej

Rehabilitacja
zawodowa i społeczna
85311
osób
niepełnosprawnych

177 552

13 152

177 552

164 400

13 152

164 400

3 288 Powiat Chrzanowski
9 864 Powiat Wadowicki
164 400
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854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

85410

Internaty i bursy
szkolne

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka
90002
odpadami
900

90005

921

Ochrona powietrza
atmosferycznego i
klimatu
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

jednostki oświatowe
prowadzone przez podmiot inny
niż Powiat

270 000

270 000

120 000

120 000

120 000 gminy

150 000

150 000

150 000 gminy

150 000

80 000

70 000

20 000
92105

Pozostałe zadania w
zakresie kultury

92116

Biblioteki

92120

Ochrona zabytków i
opieka na zabytkami

926

Kultura fizyczna

20 000
stowarzyszenia,
fundacje lub inne
podmioty spoza
sektora

20 000

80 000

80 000

Miasto Oświęcim (Biblioteka
80 000
Powiatowa)

50 000

50 000
jednostki spoza
sektora

50 000

200 000

200 000

200 000
92605

Zadania w zakresie
kultury fizycznej

200 000
stowarzyszenia,
fundacje lub inne
podmioty spoza
sektora

200 000

Dotacje z budżetu na zadania
21 099 303
bieżące

600

Transport i łączność

4 062 485

60014

Drogi publiczne
powiatowe

272 485

60013

Drogi publiczne
wojewódzkie

2 906 000

6 312 511

4 064 792

10 722 000

4 062 485
272 485

272 485 Gmina Brzeszcze
2 906 000

2 906 000 Województwo Małopolskie*

884 000

884 000

105 000 Gmina Chełmek

60016

Drogi publiczne
gminne

86 000 Gmina Kęty
350 000 Gmina Miasto Oświęcim
75 000 Gmina Osiek
268 000 Gmina Brzeszcze

754
75405

75412

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe
Policji
Ochotnicze straże
pożarne

172 000

87 000

87 000

85 000
87 000

87 000 KPP w Oświęcimiu

85 000
85 000
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851

Ochrona zdrowia

85111

Szpitale ogólne

732 000

732 000

532 000

532 000

532 000 ZOZ w Oświęcimiu

Zakłady opiekuńczo-

200 000

200 000

85117 lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze

900

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska

200 000 PZOL w Grojcu

625 000

400 000

625 000
Gospodarka ściekowa
90001
i ochrona wód

225 000

400 000

225 000

225 000
spółki wodne

100 000 gminy
300 000 Inne jednostki sektora

* dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Dotacje z budżetu na zadania
majątkowe

5 591 485

5 281 485

310 000

Dotacje z budżetu – ogółem

26 690 788

11 593 996

4 374 792

10 722 000

Przewodniczacy Rady Powiatu w Oświęcimiu
Radosław Włoszek
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA
ROK 2016
Lp.
1

Nazwa jednostki

Klasyfikacja budżetowa

2

3

4

Centrum Kształcenia Praktycznego w
Oświęcimiu

801

80140

RAZEM

Stan środków
pieniężnych na
początek roku

ze źródeł określonych w uchwale*

5

6

WYDATKI

Stan środków
pieniężnych na koniec
roku

7

8

DOCHODY

40 000

40 000

40 000

40 000

*planowane do pozyskania dochody oraz przeznaczenie wydatków określa Uchwała Nr L/359/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku
dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.

W 2016 roku planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 40.000 zł., których źródłem będą m.in: wpływy z różnych dochodów, wpływy ze sprzedaży
usług i wyrobów gotowych wykonywanych przez uczniów podczas zajęć praktycznej nauki zawodu i inne, zgodnie z uchwałą Nr L/359/2010 Rady Powiatu w
Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.
Wydatki przeznaczone będą na bieżące potrzeby jednostki, w tym w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, usług
pozostałych.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Radosław Włoszek
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UZASADNIENIE
Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 zastała sporządzona zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z
późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. z
późn. zm. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu
Oświęcimskiego.
Do ustalenia budżetu Powiatu na rok 2016 wykorzystano w szczególności:
- Informację Ministra Finansów (znak ST4.4750.20.2015) o wysokości rocznych planowanych
kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na
rok 2016 oraz planowanej na rok 2016 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych,
- Informację Wojewody Małopolskiego (znak WF-I.3110.1.8.2015 oraz znak WF-I.3111.9.37.2015)
o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwotach dotacji celowych na realizację
zadań własnych Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych Powiatowi oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu,
- Uchwałę Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia programu
wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020”,
- zawarte Umowy, Porozumienia, podjęte Uchwały warunkujące pozyskanie dochodów i realizację
wydatków 2016,
- Informacje i wnioski przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu i Wydziały Starostwa,
a także jednostki samorządu terytorialnego, radnych i komisje Rady Powiatu, fundacje i inne
podmioty,
- dane prognostyczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego 20152024,
- wykonanie budżetów lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie budżetu Powiatu za rok
2015,
- inne założenia.
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DOCHODY
Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 wynosi – zgodnie z Tabelą
Nr 1 159.549.629 zł., z czego na:
a) zadania własne - 148.225.661 zł., tj. 93% dochodów, w tym:
- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne („C”) – 14.101.140 zł.,
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych
ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z
2013 r. poz.1232 z późn. zm.) („S”) – 950.000 zł.,
- pozostałe dochody na zadania własne („W”) – 133.174.521 zł.,
b) zadania zlecone („Z”) – 11.323.968 zł., tj. 7% dochodów.
Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów Powiatu – 85% stanowią dochody bieżące, w
kwocie 135.026.339 zł., z czego:
a) udziały w podatkach – 34.700.000 zł., tj. ok. 26% dochodów bieżących, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 34.000.000 zł.,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 700.000 zł.,
b) subwencje – 66.098.819 zł., tj. 49% dochodów bieżących, w tym:
- część oświatowa – 64.140.724 zł.,
- część równoważąca – 1.958.095 zł.
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 64.544 zł., (jak w Tabeli Nr 1.1),
d) dotacje celowe na zadania bieżące – 19.115.968 zł., tj. 14% dochodów bieżących,
e) pozostałe dochody – 15.047.008 zł., tj. 11% dochodów bieżących (w tym na zadania związane
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu „S”- 950.000 zł.).
Na pozostałe 15% dochodów Powiatu składają się dochody majątkowe zaplanowane w
wysokości 24.523.290 zł., w tym:
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 22.273.090 zł., tj. 91% dochodów
majątkowych, z czego (zgodnie z Tabelą Nr 1.1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
– 6.272.581 zł.
b) dochody ze sprzedaży majątku – 2.250.200 zł., tj. 9% dochodów majątkowych.

Plan dochodów w poszczególnych działach – z uwzględnieniem sposobu finansowania zadań przedstawia się następująco:
1. Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne („C”):
Dział 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
- kwota 7.050.000 zł. - dotacja celowa z:
a) Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem
na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica
Słowackiego w Oświęcimiu” – 1.500.000 zł.,
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b) Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie
5.550.000 zł., w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km
5+792 do km 7+270” – 2.550.000 zł.,
· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 3+060,71” – 3.000.000 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
- kwota 1.000.000 zł. - dotacja celowa z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego –
Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa Centrum
Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – etap III”.
Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
- kwota 6.051.140 zł. - planowana dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy
Społecznej - w Bulowicach i Zatorze.
2. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z
odrębnych ustaw („S”)
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
- kwota 950.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska związane ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.).
3. Pozostałe dochody na zadania własne („W”)
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo
rozdział 05002 Rybactwo
- kwota 1.500 zł. - wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.
Dział 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
- kwota 1.896.677 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K,
część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm.
Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul.
Nadwiślańska w Bobrku” (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),
- kwota 2.099.790 zł. – planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014 – 2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000 - 1+034” (kwota dotyczy
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dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy),
- kwota 7.460.509 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z:
a) Miasta Oświęcim – 1.287.500 zł., w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
· „Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu” – 1.100.000 zł.,
· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu” – 187.500 zł.,
b) Gminy Chełmek – 452.500 zł., w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
· „Budowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Chełmku oraz odtworzenie nawierzchni drogi
na odcinku ok. 400 m” – 370.000 zł.,
· „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Gorzowie” – 82.500 zł.,
c) Gminy Oświęcim – 175.000 zł., w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
· „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 44 z drogą powiatową nr 1897K
w Oświęcimiu” – 100.000 zł.,
· „Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojeckiej w Zaborzu” – 75.000 zł.,
d) Gminy Osiek z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Remont drogi
powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach” – 250.000 zł.,
e) Gminy Kęty – 2.844.937 zł., w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
· „Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETALU i
TAURON)” w Kętach – 290.775 zł.,
· „Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach” – 300.000 zł.,
· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 3+060,71” – 1.763.662 zł.,
· „Odtworzenie i regulacja odwodnienia na drodze powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga
w Bulowicach” – 65.000 zł.,
· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia w Kętach” – 425.500 zł.,
f) Gminy Zator z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” – 45.000 zł.,
g) Gminy Brzeszcze – 2.280.572 zł., w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych
pn.:
· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach” – 300.000 zł.,
· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km
5+792 do km 7+270” – 1.275.000 zł.,
· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu” – 95.572 zł.,
· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach” – 60.000 zł.,
· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach” – 550.000 zł.,
h) Gminy Przeciszów – 125.000 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
· „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie - Etap
II” – 75.000 zł.,
· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów – projekt” – 50.000 zł.
- kwota 926.114 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej
(na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy), w tym z:
a) Gminy Zator z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000 - 1+034” – 610.000 zł.,
b) Gminy Chełmek z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg
powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu
Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi
powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku” – 316.114 zł.
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Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- kwota 136 zł. - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- kwota 100 zł. – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- kwota 454.382 zł. - wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych, z czego
w poszczególnych jednostkach:
a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 22.000 zł.,
b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 86.100 zł.,
c) PZ Nr 3 w Oświęcimiu – 13.000 zł.,
d) PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 6.455 zł.,
e) PZ Nr 6 w Brzeszczach – 49.040 zł.,
f) PZ Nr 8 w Chełmku – 10.000 zł.,
g) PZ Nr 9 w Kętach – 23.200 zł.,
h) PZ Nr 10 w Kętach – 90.750 zł.,
i) PZ Nr 11 w Kętach – 17.000 zł.,
j) SOSW w Oświęcimiu – 20.837 zł.,
j) CKP w Oświęcimiu – 1.500 zł.,
k) Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 114.500 zł.
- kwota 2.810.580 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy z tytułu odszkodowań za
nieruchomości stanowiące własność Powiatu, a przejęte na rzecz Województwa na podstawie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn „droga Współpracy Regionalnej – Budowa
obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul.
Fabryczna w Oświęcimiu” (2.800.000 zł.), wpływ z tytułu pokrycia kosztów wykonania operatów
szacunkowych, kosztów dot. mieszkań na ul. Nideckiego) w Starostwie Powiatowym w
Oświęcimiu,
- kwota 1.150.000 zł. – dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa,
- kwota 2.250.000 zł. – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym w szczególności
planowane do sprzedaży nieruchomości w Bobrku, działki w Rajsku, nieruchomości na Górze
Grojeckiej, nieruchomość z pałacem w Grojcu, budynki po byłym PZ Nr 7 w Jawiszowicach.
Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- kwota 1.100.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i
kartograficznej,
- kwota 250.000 zł. – wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy z tytułu pokrycia kosztów
wykonania podziału geodezyjnego (20.000 zł.) oraz wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji
gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w Kętach, który jest prowadzony w ramach porozumienia z 20 grudnia 2000 r.
pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i
kompetencji Starosty wynikających z ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (230.000 zł.)),
- kwota 1.350.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego
Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych” (kwota dotyczy dofinansowania
zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),
rozdział 71015 Nadzór budowlany
- kwota 50 zł. – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
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Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
- kwota 49.860 zł. - planowana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na
zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe – komunikacji i budownictwa w Kętach,
- kwota 200 zł. - planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym
telefonów oraz złomu elektronicznego.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- kwota 100 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
- kwota 2.900.000 zł. – wpływy z opłat komunikacyjnych,
- kwota 222.000 zł. - planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw, w tym:
a) za zajęcie pasa drogowego – 210.000 zł.,
b) dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z
dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych w
sytuacjach określonych w art. 130a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym – 12.000 zł.,
c) kwota 2.500 zł. – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych (tj. kara pieniężna z zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia),
d) kwota 300.000 zł. – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- kwota 34.000.000 zł. - 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym
dochód budżetu państwa,
- kwota 700.000 zł. - 1,40% udziału Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód
budżetu państwa.
Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
– kwota 64.140.724 zł. - subwencja oświatowa z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu.
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
- kwota 5.000 zł. - dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
Powiatu (w tym z lokat).
rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
- kwota 1.958.095 zł. - subwencja z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. W związku z
tym, że kwoty wydatkowane na rodziny zastępcze w tzw. roku bazowym (2014 r.) są wysokie
Powiat uzyskał tę subwencję.
Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
- kwota 1.000 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
i świadectw), w tym w:
a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 500 zł.,
b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 500 zł.,
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- kwota 16.500 zł. – wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z tytułu
obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- kwota 4.400 zł. - wpływy z różnych dochodów w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (wpływy z Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej),
- kwota 370.000 zł. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu porozumień na
prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo planowane do pozyskania przez PZ Nr 2
w Oświęcimiu z Polskiego Związku Pływackiego,
rozdział 80130 Szkoły zawodowe
- kwota 500 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
i świadectw), w tym w:
a) PZ Nr 3 w Oświęcimiu – 300 zł.,
b) PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 200 zł.,
- kwota 88.470 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym w:
a) ) PZ Nr 3 w Oświęcimiu - 80.000 zł. (tj. refaktura za ogrzewanie w CKP w Oświęcimiu),
b) PZ Nr 4 w Oświęcimiu - 8.470 zł. (w tym planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej, opłaty za media),
- kwota 64.544 zł. - środki planowane do uzyskania w ramach programu ERASMUS + na
realizację przez PZ Nr 4 w Oświęcimiu projektu „ERASMUS+: Praktyka zagraniczna w hotelu –
mój start w życie zawodowe” (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
- kwota 253.800 zł. - wpływy za żywienie, w tym w:
a) PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu – 96.000 zł.,
b) SOSW w Oświęcimiu – 157.800 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- kwota 105.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji
rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe) w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi zwrot do Urzędu Wojewódzkiego.
Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- kwota 2.000 zł. - wpływy z usług (wpływy za żywienie) w Domu Dziecka w Oświęcimiu,
- kwota 27.000 zł. – wpływy z darowizn w postaci pieniężnej, w tym w:
a) Domu Dziecka w Oświęcimiu - 8.000 zł.,
b) Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach - 19.000 zł.,
- kwota 1.267.000 zł. – wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych
gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
- kwota 3.250.000 zł. - wpływy z usług (odpłatność mieszkańców) w Domu Pomocy Społecznej w
Bobrku.
rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
- kwota 540 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- kwota 40.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z Gminy Brzeszcze na
dofinansowanie kosztów działalności PŚDS w Kętach filia w Brzeszczach.
rozdział 85204 Rodziny zastępcze
- kwota 384.000 zł. – wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych
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gmin i powiatów w rodzinach zastępczych Powiatu,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
- kwota 400 zł. – wpływy z różnych dochodów (tj. opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym)
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- kwota 450 zł. – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- kwota 68.000 zł., w tym:
a) kwota 8.000 zł. - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
projektu pn. „Aktywny samorząd”,
b) kwota 60.000 zł. - 2,5% planowane do pozyskania z tytułu obsługi przez Powiat zadań
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota przyznawana dla Powiatu
na podstawie algorytmu),
- kwota 40.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu
do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Oświęcimiu”,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
- 60.000 zł. - wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu
(tj. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych na
podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatków do
wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w
Oświęcimiu),
- kwota 572.600 zł. - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
- kwota 80.000 zł. - wpływy z usług (za zakwaterowanie uczniów w internacie) planowane do
uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- kwota 450.000 zł. - dotacja planowana do otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań majątkowych pn.:
a) „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół MechaniczoElektrycznych w Kętach” – 150.000 zł.,
b) „Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół MechaniczoElektrycznych w Kętach” – 300.000 zł.
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4. Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone („Z”)
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- kwota 235.000 zł. - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania
gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym 98.000 zł. – koszty utrzymania etatów
obsługujących zadania; 60.000 zł. – środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego – Etap V 2016-2020 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa).
Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- kwota 126.562 zł. – środki na zadania zlecone z przeznaczeniem na prace z zakresu geodezji i
kartografii (w tym 107.562 zł. – koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).
rozdział 71015 Nadzór budowlany
- kwota 524.105 zł. - dochody z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu.
Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
- kwota 74.328 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty
utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa
publicznego, ochrony środowiska, geodezji).
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
- kwota 33.000 zł. - środki na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji
wojskowej w roku 2016.
Dział 752 Obrona narodowa
rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
- kwota 1.800 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki obronne
(szkolenia).
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- kwota 6.110.300 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
rozdział 75595 Pozostała działalność
- kwota 370.800 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania wynikającego z
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z
2015, poz. 1255), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z
gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej.
Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- kwota 3.199.086 zł. - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Oświęcimiu (3.181.052 zł.) oraz wychowanków Domu Dziecka w Oświęcimiu, Fundacji
„Bliżej Człowieka” w Rajsku i ucznia PZ Nr 4 w Oświęcimiu.
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Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
- kwota 467.777 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- kwota 181.210 zł. – środki na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu.
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WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 wynosi – zgodnie z Tabelą
Nr 2 – 171.361.388 zł., z czego na:
a) zadania własne – 160.037.420 zł., tj. 93% wydatków, w tym:
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne („C”) – 14.101.140
zł.,
- wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu
wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wszystkie wydatki Powiatu ponoszone na zadania powiatu
wynikające z art 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013
r. poz.1232 z późn. zm.) („S”) – 4.180.000 zł.,
- pozostałe wydatki na zadania własne („W”) – 141.756.280 zł.,
b) zadania zlecone („Z”) – 11.323.968 zł., tj. 7% wydatków.
W budżecie Powiatu na rok 2016 najwięcej wydatków budżetowych zaplanowano na:
- Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – ponad 43%
wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – ponad 21% wydatków.
- Pomoc społeczną (dział 852) – ok. 11% wydatków.
Wydatki budżetowe (stosownie do zapisów art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych) ujmuje się w podziale na:
1. Wydatki bieżące – stanowiące 75% planowanych wydatków Powiatu,
2. Wydatki majątkowe – stanowiące 25% planowany wydatków Powiatu.
Ad 1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128.278.830 zł., w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.758.957 zł., stanowiące 61% wydatków
bieżących.
W ramach wynagrodzeń ujmuje się:
a) wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu
Pracy, tj. 641,27 etatów planowanych na dzień 01.01.2016 r. - zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu;
Tabela – patrz dalej),
b) wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj.
725,98 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg stanu Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na
dzień 30.09.2015 r.), na które zaplanowano 42.572.840 zł. (Tabela – patrz dalej).
Największe wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w działach „oświatowych”, tj. dziale 801
Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 50 mln zł.
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 23.238.599 zł.,
tj. 18% wydatków bieżących.
W.w środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:
- zakup usług pozostałych – ok. 8 mln zł.,
- zakup energii – ok. 4 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 3 mln zł.
Najwięcej środków zaplanowano w działach w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna
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opieka wychowawcza – ponad 9 mln zł.
Również, w ramach „wydatków statutowych” w budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy na
nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.300.000 zł., w tym:
- rezerwa ogólna – 400.000 zł., (tj. ponad 0,2% wydatków ogółem),
- rezerwa celowa oświatowa – 200.000 zł.,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000 zł.,
(zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U z 2013
r. poz. 1166),
- rezerwa celowa na odprawy – 900.000 zł.,
- rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń – 550.000 zł.
Rezerwy celowe w kwocie 1.900.000 zł., stanowią ponad 1% wydatków ogółem.
c) dotacje na zadania bieżące – 21.099.303 zł., tj. 17% wydatków bieżących.
W budżecie Powiatu zaplanowano - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały - dotacje celowe w
kwocie 10.377.303 zł. oraz dotacje podmiotowe w wysokości 10.722.000 zł., w tym zarówno dla:
- jednostek sektora finansów publicznych – 6.312.511 zł., (z czego – zgodnie z Tabelą Nr 2.2 – na
realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień – 1.741.511 zł.),
- jednostek spoza sektora finansów publicznych – 14.786.792 zł.
W ramach w.w kwoty - 3.506.000 zł. stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej w
latach 2007-2009 części oświatowej subwencji ogólnej – dot. Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Oświęcimiu.
Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu zaplanowano w dziale 801 Oświata i
wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ok. 11 mln zł.
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.032.424 zł., tj. 3% wydatków bieżących.
W.w. środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:
- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w
rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – 2.777.000 zł.,
- diety dla radnych – 465.816 zł.,
- stypendia – 219.120 zł.
Najwięcej środków na świadczenia zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna – ok. 3 mln zł.
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 449.547 zł., tj. 0,5%
wydatków bieżących.
W.w środki zaplanowano na realizację przez:
- PZ Nr 4 w Oświęcimiu projektu „ERASMUS+: Praktyka zagraniczna w hotelu – mój start w
życie zawodowe” w ramach Programu ERASMUS+ do realizacji w latach 2014-2016, którego
celem jest podniesienie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń kulinarnych poprzez
organizację praktyk zawodowych na terenie Niemiec – w 2016 r. nastąpi kontynuacja zadania na
kwotę 189.547 zł.,
- PZ Nr 10 w Kętach projektu „ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe
perspektywy zawodowe jutro” w ramach Programu ERASMUS+ do realizacji w latach 2015-2017
(zgodnie z WPF Powiatu), którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego oraz umiejętności językowych poprzez organizację dla uczniów praktyk
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zawodowych w branży informatycznej, elektronicznej i hotelarskiej na terenie Portugalii, Hiszpanii
i Włoch - w 2016 r. na w.w zadanie planuje się przeznaczyć 260.000 zł.
f) obsługa długu Powiatu – 700.000 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących.
W. w środki planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 20102013, obsługę obligacji wyemitowanych w 2015 r. oraz prowizji od emisji obligacji
zaplanowanych do wyemitowania w roku 2016.
Ad 2. Wydatki majątkowe zaplanowano – zgodnie z Tabelą Nr 2.1 - w kwocie 43.082.558 zł.
W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
zaplanowano 10.364.695 zł.
Ujęto również - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały - dotacje celowe z budżetu w łącznej
wysokości 5.591.485 zł., w tym zarówno dla:
- jednostek sektora finansów publicznych – 5.281.485 zł. (z czego – zgodnie z Tabelą Nr 2.2 – na
realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień – 372.485 zł.),
- jednostek spoza sektora finansów publicznych – 310.000 zł.
Wydatki majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
Dział 600 Transport i łączność (największa wartość zaplanowanych środków),
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w wysokości 23.426.503 zł., planuje się
przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
a) 90.000 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze”. Zadanie
zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016,
b) 2.200.000 zł. - „Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji
w latach 2015-2016,
c) 500.000 zł. - „Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach”. Zadanie
zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017 (zgodnie z WPF Powiatu),
d) 150.000 zł. - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie
- Etap II”.
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016,
e) 600.000 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach”. Zadanie
zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016,
f) 5.100.000 zł. (w tym z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 – dalej PRGiPIG – 2.550.000 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka
Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270”. Zadanie zaplanowano do realizacji w
latach 2015-2016 (z czego bezpośrednie finansowanie z PRGiPID w roku 2016 - pod warunkiem
uzyskania dofinansowania),
g) 191.144 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu”. Zadanie
zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016,
h) 581.550 zł. - „Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETALU
i TAURON)” w Kętach. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016,
g) 600.000 zł. - „Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach”. Zadanie zaplanowano do realizacji
w latach 2015-2017 (zgodnie z WPF Powiatu),
i) 120.000 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach”. Zadanie
zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016,
j) 1.100.000 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach”. Zadanie
zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016,
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k) 6.527.324 zł. (w tym z PRGiPIG – 3.000.000 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K
ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 - 3+060,71”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach
2015-2016 (z czego bezpośrednie finansowanie z PRGiPID w roku 2016 - pod warunkiem
uzyskania dofinansowania),
l) 1.875.000 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 20162020 – dalej OSPR – 1.500.000 zł.) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego
w Oświęcimiu”. Zgodnie z OSPR (oraz WPF Powiatu) realizację zadania zaplanowano na lata
2015-2017 (z czego bezpośrednie finansowanie z budżetu państwa w latach 2016-2017),
ł) 500.000 zł. – „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 44 z drogą powiatową nr
1897K w Oświęcimiu”,
m) 450.000 zł. – „Remont mostu nad kanałem Wisły w Dworach Drugich w gminie Oświęcim, w
ciągu ul. Oświęcimskiej - droga powiatowa nr 1895K w km 5+280”.
n) 150.000 zł. – „Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojecka w Zaborzu”,
o) 500.000 zł. – „Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i Brzezince”,
p) 218.000 zł. – „Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w
miejscowości Las”,
r) 100.000 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów – projekt”,
s) 130.000 zł. – „Odtworzenie i regulacja odwodnienia na drodze powiatowej nr 1817K ul. Stara
Droga w Bulowicach”,
t) 851.000 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia w Kętach”,
u) 20.000 zł. – „Remont przepustu oraz regulacja rowów - droga powiatowa nr 1773K w
Smolicach”,
w) 490.000 zł. – „Budowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Chełmku oraz odtworzenie
nawierzchni drogi na odcinku ok. 400 m”,
y) 110.000 zł. – „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Gorzowie”,
z) 272.485 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach” jako dotacja
celowa dla Gminy Brzeszcze (na zawarte porozumienia między j.s.t),
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwotę 884.000 zł., planuje się przeznaczyć jako dotację
celową na pomoc finansową, z czego:
a) 105.000 zł. dla Gminy Chełmek na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Baty
i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku”,
b) 86.000 zł. dla Gminy Kęty na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa i przebudowa
drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach”,
c) 350.000 zł. dla Gminy Miasto Oświęcim na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa
odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu”,
d) 75.000 zł. dotacja dla Gminy Osiek na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg
gminnych nr 510085K ul. Kościelna w km 0+337 - 1+143 i nr 51009K ul. Przecznica w km 0+000
- 0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 510087K ul. Leśna w miejscowości
Osiek”,
e) 268.000 zł. dotacja dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa
dróg gminnych ul. Piastowskiej nr 510496K w km 0+384,80 - km 1+439,00 i ul. Lipowej nr
510497 w km 0+000 - 0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz
infrastruktury technicznej”.
Realizacja w.w zadań uwarunkowana jest pozyskaniem środków z PRGiPID.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki finansowe w wysokości 40.000
zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
a) 25.000 zł. - „Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 10 w Kętach”,
b) 15.000 zł. - „Wykup gruntów”.

Id: 74B6E409-3C0E-4E56-8ECA-A7F3E991BC47. Projekt

Strona 14

Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe, środki finansowe w wysokości 225.000 zł. planuje się
przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
a) 40.000 zł. – „Modernizacja archiwum dla Wydziałów Zamiejscowych w Kętach”,
b) 75.000 zł. - „Zakup i montaż klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu”,
c) 110.000 zł. - „Zakup samochodu”.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, kwotę 87.000 zł. planuje się przeznaczyć jako dotację
dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu na zadania majątkowe, w tym kwotę:
a) 72.000 zł. - „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KPP w Oświęcimiu”,
b) 15.000 zł. – „Zakup alkomatów dla KPP w Oświęcimiu”,
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, środki finansowe w wysokości 85.000 zł., planuje się
przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wydatki majątkowe dla OSP” jako dotacja dla
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, która zostanie przydzielona
wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego.
Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, środki finansowe w wysokości 9.360 zł. planuje się
przeznaczyć na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zadania majątkowego
pn. „Zakup licencji i wyposażenia dla SOSW w Oświęcimiu”,
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, środki finansowe w wysokości 1.750.000 zł. planuje się
przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
a) 500.000 zł. – „Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach”,
b) 1.250.000 zł. (w tym z OSPR - 1.000.000 zł.) planuje się przeznaczyć na realizację zadania
majątkowego pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – etap III”.
Zgodnie z OSPR (oraz WPF Powiatu) realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2017 (z czego
bezpośrednie finansowanie z budżetu państwa w latach 2016-2017),
rozdział 80130 Szkoły zawodowe, środki finansowe w wysokości 894.000 zł., planuje się
przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
a) 34.000 zł. - „Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach”,
b) 800.000 zł. – „Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu”,
c) 60.000 zł. – „Budowa szkolnego placu apelowego przy PZ Nr 6 w Brzeszczach”.
Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki finansowe w wysokości 532.000 zł. planuje się przeznaczyć
jako dotację dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn.
„Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w Oświęcimiu”,
rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, środki finansowe w
wysokości 200.000 zł. planuje się przeznaczyć jako dotację dla Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa i
modernizacja PZOL w Grojcu”.
Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, środki finansowe w wysokości 70.000 zł.
planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
a) 20.000 zł. – „Instalacja hydrantów w Domu Dziecka w Oświęcimiu”
b) 45.000 zł. – „Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Oświęcimiu”,
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c) 5.000 zł. – „Zakup wyparzacza w Domu Dziecka w Oświęcimiu”,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, środki finansowe w wysokości 50.000 zł. planuje się
przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego w DPS
w Bobrku”.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, środki finansowe w wysokości 10.000 zł. planuje się
przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Założenie klimatyzacji w budynku PUP w
Oświęcimiu”,
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki finansowe w wysokości 765.000
zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:
a) 165.000 zł. - „Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu”,
b) 500.000 zł. – „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu”,
c) 100.000 zł. (w tym z PFRON – 40.000 zł.) – „Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych dla SOSW w Oświęcimiu”.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki w kwocie 625.000 zł. („S”) planuje
się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
a) 300.000 zł. – Dotacja „Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu”,
b) 225.000 zł. - „Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”
jako dotacje dla Spółek Wodnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone
wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego,
c) 100.000 zł. - „Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód” jako
dotacje dla gmin z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone wg wniosków i
potrzeb w trakcie roku budżetowego (na zadania dot. przebudowy i odbudowy rowów),
rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w łącznej kwocie 3.065.000
zł. („S”) planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:
a) 330.000 zł. - „Termomodernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1w Oświęcimiu”,
b) 1.600.000 zł. (w tym z WFOŚiGW – 150.000 zł.) - „Termomodernizacja budynku szkoły
Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach”,
c) 1.000.000 zł. (w tym z WFOŚiGW – 300.000 zł.) - „Termomodernizacja budynku internatu przy
Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach”,
d) 135.000 zł. - „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” środki zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego.

W roku 2016 planuje się również realizację wydatków majątkowych finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań
Powiatu, tj.:
Dział 600 Transport i łączność
rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, środki w wysokości 2.906.000 zł., planuje się
przeznaczyć jako dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na
realizację zadania majątkowego pn. „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy
Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w
Oświęcimiu”, w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań
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oraz wykonania robót budowlanych. Dofinansowanie zadania przez Powiat zaplanowano na lata
2015-2017 (zgodnie z WPF). Inwestycja realizowana będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w łącznej wysokości 5.848.698 zł., planuje się
przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań majątkowych, z czego
kwotę:
a) 2.528.905 zł. - „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K
na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu
Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku”. Zadanie
zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017 (zgodnie z WPF Powiatu) pod warunkiem
uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020,
b) 3.319.790 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km 0+000 1+034”. Realizacja w.w zadania uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.
Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, środki w wysokości 1.500.000 zł., planuje
się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego
pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów
publicznych”. Realizacja zadania w latach 2016-2018 (zgodnie z WPF) uwarunkowana jest
otrzymaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność, kwota 110.000 zł. stanowi zabezpieczenie środków na
realizację zadania majątkowego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Realizacja w.w projektu
uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
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Planowane wydatki na rok 2016 – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu przedstawia poniższa Tabela
Tabela
w tym

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

2

liczba
etatów
Nauczyc
ieli (wg
SIO na
30.09.1
5r.) z
godz.
ponad
ponadw
ymiarow
ymi

liczba
etatów
Administ
racji i
obsługi
planowan
ych na
1.01.16 r.
- zgodnie
z decyzją
Zarządu
Powiatu

WYDATKI
2016

7

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych

10

Wydatki
majątkowe

3

4

8

9

PZ Nr 1 w Oświęcimiu

51,75

14,15

3 965 505

3 965 505

3 403 476

540 209

21 820

2

PZ Nr 2 w Oświęcimiu

121,92

33,75

9 918 701

9 918 701

8 094 201

1 782 250

42 250

3

PZ Nr 3 w Oświęcimiu

73,68

20,25

5 611 504

5 611 504

4 906 900

677 699

26 905

4

PZ Nr 4 w Oświęcimiu

52,27

10,75

4 155 314

4 155 314

3 447 220

495 697

22 850

5

PZ Nr 5 w Oświęcimiu

31,06

8,00

2 575 152

2 575 152

2 173 553

388 599

13 000

6

PZ Nr 6 w Brzeszczach

36,24

13,90

3 070 298

2 976 298

2 463 594

496 291

16 413

7

PZ Nr 8 w Chełmku

8,09

7,00

824 235

824 235

628 015

192 587

3 633

8

PZ Nr 9 w Kętach

22,55

7,80

1 896 595

1 896 595

1 652 098

235 290

9 207

9

PZ Nr 10 w Kętach

71,41

21,00

5 437 862

5 437 862

4 368 903

775 544

33 415

10

PZ Nr 11 w Kętach

46,96

10,00

3 619 878

3 619 878

3 158 143

434 783

26 952

11

PPP w Oświęcimiu

23,50

3,50

1 634 373

1 634 373

1 509 669

122 036

2 668

12

PPP w Kętach

10,00

1,75

681 502

681 502

599 657

80 532

1 313

13

PPP w Brzeszczach

6,50

1,75

421 941

421 941

371 166

49 958

817

14

MDK w Oświęcimiu

8,56

2,50

628 132

628 132

559 844

67 070

1 218

15

CKP w Oświęcimiu

27,35

10,75

2 123 164

2 123 164

1 792 636

324 028

6 500

16

SOSW w Oświęcimiu

134,14

37,17

10 517 167

10 407 807

9 402 422

980 803

24 582

109 360

17

Dom Dziecka w Oświęcimiu

22,00

1 199 212

1 129 212

885 409

235 803

8 000

70 000

18

PCPR w Oświęcimiu*

24,75

4 445 926

4 445 926

1 469 000

215 641

2 761 285

19

DPS w Bobrku

137,50

7 403 783

7 353 783

5 339 440

1 977 343

37 000

20

KP PSP w Oświęcimiu**

6 140 300

6 140 300

4 766 747

1 005 553

368 000

21

PINB w Oświęcimiu**

554 105

554 105

454 119

99 486

500

22

PUP w Oświęcimiu

61,00

6 120 977

6 110 977

5 830 562

280 415

23

PŚDS w Kętach

9,50

517 365

517 365

345 707

170 658

1 000

24

POW w Kętach

20,50

1 111 737

1 111 737

814 537

285 700

11 500

25

Starostwo Powiatowe w
Oświęcimiu

162,00

86 786 660

44 037 462

10 321 939

11 324 624

591 596

21 799 303

42 749 198

641,27

171 361 388

128 278 830

78 758 957

23 238 599

4 032 424

22 248 850

43 082 558

725,98

6

wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań jednostek
budżetowych

inne, tj.
wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy,
dotacje na
zadania
bieżące,
obsługa długu

1

RAZEM

5

Wydatki
bieżące

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
(w tym jubileusze,
wynagrodzenia
bezosobowe,
składki ma
ubezpieczenie
zdrowotne,
składki na
Fundusz Emerytur
Pomostowych)

11

189 547

94 000

260 000

50 000

10 000

* z dniem 1.01.2016 r. w struktury PCPR w Oświęcimiu włącza się POIK w Oświęcimiu (zgodnie z Uchwałą Nr XI/107/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21.10.2015 r.)
** wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej: KP PSP w Oświęcimiu - 93 etaty oraz PINB w Oświęcimiu - 7,75 etaty
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WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu stanowi – zgodne z Tabelą
Nr 3 – deficyt budżetu w kwocie 11.811.759 zł., który zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
a) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat, (których
zbywalność jest ograniczona, tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 11.332.000 zł.
b) wolnych środków (tj. środków, które pozostały na rachunkach jednostek, w tym w związku
z realizowanymi programami unijnymi) – 479.759 zł.
Łącznie na 2016 r. zaplanowano sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 14.900.000 zł. z
czego 3.568.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody budżetu Powiatu).
Zachowana jest zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna
jest na prawidłowym poziomie.
Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 1 stycznia 2016 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań
będzie wynosić 19.546.183 zł. (w związku z przesunięciem części zadań na rok następny,
wysokość wyemitowanych w 2015 roku obligacji zamknie się kwotą 1.500.000 zł.).
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DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

W roku 2016 planuje się uzyskać dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
zleconych w łącznej kwocie 3.822.800 zł. - jak w Tabeli Nr 4.
Do budżetu powiatu odprowadzone zostaną dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (tj. 5% lub 25% w zależności
od źródła dochodu), w tym:
a) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – kwota 1.150.000 zł.,
b) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – kwota 50 zł.,
c) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – kwota 100 zł.,
d) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 990 zł. (w tym 540 zł. - zadania
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach).

Zastosowane skróty w uchwale:
- ustawa: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- Powiat: Powiat Oświęcimski
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