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ZARZĄD POWIATU

w Środzie Wlkp.

SPRAWOZDANIE ROCZNE 

ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

Środa Wlkp., 18 marca 2008 roku





Rada Powiatu III kadencji odbyła w 2007 roku 10 posiedzeń i podjęła 87 

uchwał, w tym 10 uchwał o charakterze budżetowym. Budżet Powiatu na 2007 

rok został przyjęty uchwałą Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku, 

kt�ra określiła:

dochody w kwocie 28.097.487 zł,
wydatki w kwocie 31.153.840 zł.

Zarząd Powiatu w składzie: 

Piotr Piekarski - Starosta

Jerzy Leporowski - Wicestarosta

Stanisław Nowakowski

Jarosław Wawrzyniak

Ryszard Węgłowski

w 2007 roku odbył 42 posiedzenia i podjął 114 uchwał, w tym                               

7 wprowadzających zmiany do budżetu na 2007 rok oraz 16 zmieniających 

układ wykonawczy budżetu powiatu.

Do szczeg�lnie istotnych spraw, kt�rymi Zarząd zajmował się w 2007 roku             

i podjął w tym zakresie stosowne decyzje, należą:

1) przeprowadzenie III edycji konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego”,              

w celu uhonorowania przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych i sportowych 

oraz os�b fizycznych szczeg�lnie zasłużonych dla promocji Powiatu w kraju    

i za granicą,

2) wyb�r ofert na realizację zadań ze sfery zadań publicznych, kt�re były 

zlecane w roku 2007 podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego,

3) uruchomienie przejazd�w turystycznych Powiatowej Kolei Wąskotorowej 

na trasie Środa Wlkp. – Zaniemyśl,

4) decyzje dotyczące gospodarowania mieniem powiatu, przekazanym 

szkołom w trwały zarząd,

5) przeprowadzenie kontroli finansowych w podległych i nadzorowanych 

przez Zarząd Powiatu jednostkach oraz w SPZOZ w Środzie Wlkp.,

6) monitorowanie przebiegu Programu Restrukturyzacji SPZOZ w Środzie 

Wlkp.,

7) ustalenie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 

mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego,
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8) uchwalenie nowych Regulamin�w Organizacyjnych: Powiatowej Biblioteki 

Publicznej, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowego 

Szkolnego Ośrodka Sportowo – Turystycznego,

9) promocja gospodarcza i turystyczna Powiatu Średzkiego poprzez udział w 

Wiosennej Giełdzie Turystycznej w Poznaniu,

10) wsp�łpraca z zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi: Prostějov                

w Czechach i Hoyerswerda w Niemczech,

11) przeprowadzanie przetarg�w na sprzedaż nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Średzkiego:

- działek nr: 23/41 i 23/42 położonych w Kijewie o łącznej pow. 

2,0920 ha,

- działek nr: 28/6 i 28/7 położonych w Kijewie o łącznej pow. 

0,3891 ha,

- działek nr: 23/44, 23/45, 23/46 i 23/47 położonych w Kijewie         

o łącznej pow. 6,8516 ha,

12) przeprowadzenie przetargu na sprzedaż lokali użytkowych, 

znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy 

ul. Czerwonego Krzyża 2:

lokal użytkowy nr 8 o pow. 193,20 m2,

lokal użytkowy nr 9 o pow. 155,73 m2.

13) ustalenie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Średzkiego wraz z programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem 

Inwestycyjnym na lata 2007 – 2015 oraz powołanie Komisji Koordynacyjnej ds. 

Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015.

14) akceptacja wszczęcia postępowań o udzielenie zam�wień publicznych na:

a) wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego. 

Szacunkowa wartość zam�wienia – 241.958,55 zł brutto,

b) wykonanie usługi dotyczącej bieżącego utrzymania dr�g. Szacunkowa 

wartość zam�wienia – 210.875 zł brutto,

c) wykonanie usługi naprawy parowozu Px 48 1756 Powiatowej Kolejki 

Wąskotorowej. Szacunkowa wartość zam�wienia - 98.959,90 zł brutto,

d) wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2468P w miejscowości Jeziory 

Małe, polegającego na utwardzeniu chodnika ziemnego. Szacunkowa 

wartość zam�wienia – 124.917,15 zł brutto,

e) wykonanie remontu ul. Topolskiej w Środzie Wlkp., polegającego na 

wykonaniu utwardzenia chodnika i ścieżki rowerowej. Szacunkowa 

wartość zam�wienia – 69.935,20 zł brutto,
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f) wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3676P ul. Klonowa w 

Sulęcinku, polegającego na wykonaniu chodnika i element�w 

odwodnienia. Szacunkowa wartość zam�wienia 199.777,44 zł brutto,

g) wykonanie remontu drogi powiatowej Boguszyn – granica powiatu 

średzkiego, polegającego na odtworzeniu warstwy ścieralnej nawierzchni 

bitumicznej. Szacunkowa wartość zam�wienia – 199.584,96 zł brutto,

h) obsługę w 2007 r. parowozu Powiatowej Kolejki Wąskotorowej podczas 

przejazd�w na trasie Środa Wlkp. – Zaniemyśl – Środa Wlkp. dla ruchu 

turystycznego. Szacunkowa wartość zam�wienia – 38.760,16 zł brutto,

i) modernizację pracowni samochodowej w Zespole Szk�ł Zawodowych. 

Szacunkowa wartość zam�wienia – 177.248 zł brutto,

j) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 

niezbędnej do zrealizowania inwestycji pn. „Podniesienie jakości usług 

świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp.” Szacunkowa wartość 

zam�wienia – 140.000 zł brutto,

k) wykonanie przebudowy obiektu mostowego w m. Dębicz. Szacunkowa 

wartość zam�wienia – 435.402,76 zł brutto,

l) wykonanie remontu chodnika w m. Czarnotki. Szacunkowa wartość 

zam�wienia – 34.479,68 zł,

m) wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w ciągu                    

ul. Hallera w Środzie Wlkp. Szacunkowa wartość zam�wienia –

30.692,95 zł,

n) wykonanie wzmocnienia i naprawy konstrukcji drewnianej dach�w na 

budynku Zespołu Szk�ł Ekonomicznych w Łęknie oraz na pałacu. 

Szacunkowa wartość zam�wienia – 414.507,11 zł,

o) modernizację węzła cieplnego w Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie 

Wlkp. Szacunkowa wartość zam�wienia 118.105,42 zł brutto,

p) modernizację wymiennikowni co i cwu dla potrzeb Zespołu Szk�ł 

Zawodowych. Szacunkowa wartość zam�wienia 102.033,48 zł brutto,

q) modernizację instalacji ciepłowniczej w Liceum Og�lnokształcącym w 

Środzie Wlkp. Szacunkowa wartość zam�wienia 69.923,60 zł brutto, 

r) wykonanie bieżącej konserwacji dr�g i ulic powiatowych w 2007 r. w 

postaci remont�w cząstkowych nawierzchni. Szacunkowa wartość 

zam�wienia  - 99.990 zł brutto,

s) ubezpieczenia majątku powiatu średzkiego w okresie od 1 lipca 2007 r. 

– 30 czerwca 2009 r., 
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t) wykonanie zadaszonego, przelotowego wejścia z dojazdem dla dw�ch 

karetek w SPZOZ w Środzie Wlkp. Wartość szacunkowa zam�wienia –

297.700 zł brutto,

u) zadania, kt�rych realizacja nastąpi w 2008 roku - o łącznej wartości 

528.012,76 zł, do kt�rych należą:

wykonanie usługi zimowego utrzymania dr�g, obiekt�w 

mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego, zarządzanych 

przez Zarząd Dr�g Powiatowych w Środzie Wlkp. w okresie                

1 listopada 2007 r. – 15 kwietnia 2008 r.,

wykonanie usługi dotyczącej obsługi przewozu międzybrzegowego 

przez rzekę Wartę os�b, ładunk�w i pojazd�w promem z napędem 

g�rno liniowym lub łodzią w ciągu drogi nr 2907P w m. Dębno,

wykonanie usługi na dostawę paliw oraz olei napędowych do 

pojazd�w i sprzętu będących w posiadaniu Zarządu Dr�g 

Powiatowych w 2008 r., 

wykonanie usługi dotyczącej sporządzenia dokumentacji 

projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i ślepym oraz 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru rob�t budowlanych 

na przebudowę ulic Kosynier�w i K�rnickiej w Środzie Wlkp.  

15) złożenie wniosk�w o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozw�j Zasob�w Ludzkich projekt�w pn.:

a) „PONOWNY START” wspierający młodzież na rynku pracy. 

Całkowita wartość projektu - 787.090 zł,

b) „KROK DO KARIERY” wspierający osoby młode. Całkowita wartość 

projektu – 482.293 zł,

c) „NOWE PERSPEKTYWY” wspierający osoby długotrwale 

bezrobotne. Całkowita wartość projektu – 135.612 zł.

16) złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie 

diagnostyki nieinwazyjnej chor�b sercowo – naczyniowych w SPZOZ w Środzie 

Wlkp. Całkowita wartość projektu wynosi 2.128.572 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały jego zwiększenie:

- dochod�w o kwotę 2.236.369 zł,

- wydatk�w o kwotę  1.712.728 zł.
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Budżet Powiatu po wprowadzonych zmianach – na dzień 31 grudnia 2007 

roku wynosił:

- dochody – 30.333.856 zł               - wydatki – 32.866.568 zł

Wprowadzone w zakresie dochod�w zmiany do uchwały budżetowej 

spowodowane były:

1) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat – o kwotę 178.418 zł,

2) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej – o kwotę 38.000 zł,  

3) zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących 

zadań własnych powiatu – o kwotę 208.570 zł,

4) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – o kwotę 169.400 zł,

5) zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakup�w inwestycyjnych własnych powiatu – o kwotę 9.875 zł,

6) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadnia bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (um�w) między jst – o kwotę 13.946 zł, 

7) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z gminy Środa Wlkp. na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 

(um�w) między jst – o kwotę 45.000 zł,

8) zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z samorządu wojew�dztwa 

wielkopolskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (um�w) miedzy jst – 115.000 zł,

9) zwiększeniem części oświatowej subwencji og�lnej - o kwotę 190.114 zł,

10) zwiększeniem wpływ�w z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących – o kwotę 345.000 zł,

11) zwiększeniem wpływ�w z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup�w 

inwestycyjnych – o kwotę 14.600 zł,

12) zmniejszeniem udziału powiatu w podatku stanowiącym doch�d 

budżetu państwa – o kwotę 71.347 zł,
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13) zwiększeniem środk�w z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z 

przeznaczeniem na finansowanie koszt�w wynagrodzenia i składek na 

ubezpieczenia społeczne pracownik�w powiatowego urzędu pracy – 169.600 zł,

14) zmniejszeniem dochod�w jst związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.356 zł,

15) zwiększeniem środk�w na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin (związk�w gmin), powiat�w (związk�w powiat�w), samorząd�w 

wojew�dztw, pozyskane z innych źr�deł – 3.073 zł,

16) zwiększeniem dochod�w własnych – o kwotę 811.476 zł. 

Zarząd Powiatu Średzkiego wykonywał swoje zadania przy pomocy 

Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. (z wyodrębnionym gospodarstwem 

pomocniczym – Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej                          

i Kartograficznej) oraz następujących jednostek organizacyjnych:

1. Liceum Og�lnokształcącego w Środzie Wlkp.,

2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.,

3. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.,

4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.,

5. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.,

6. Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie 

Wlkp.,

7. Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.,

8. Publicznej Plac�wki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie,

9. Zarządu Dr�g Powiatowych w Środzie Wlkp.,

10.Zespołu Szk�ł Ekonomicznych w Łęknie,

11.Zespołu Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp. z Gospodarstwem 

Pomocniczym w Kijewie,

12.Zespołu Szk�ł Zawodowych w Środzie Wlkp.,

a także Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie 

Wlkp. 

Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży realizowali ustawowe zadania 

i kompetencje przy pomocy następujących jednostek:

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.                     

z gospodarstwem pomocniczym – Gospodarstwo Obsługi Ośrodka 

Wypoczynkowego Zwola,

2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.



7

W 2007 roku Powiat Średzki realizował zadania publiczne na postawie 

zawartych porozumień, dotyczących:

1. transportu sanitarnego – porozumienie z samorządem Wojew�dztwa 

Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2000 roku,

2. oświaty:
a) prowadzenia Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie 

Wlkp. – porozumienie z dnia 13 maja 1999 roku,

b) prowadzenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli –

porozumienie z samorządem Wojew�dztwa Wielkopolskiego i 

gminami Powiatu Średzkiego z 1 lipca 2003 roku,

c) dofinansowania przez powiat budowy hali sportowo – widowiskowej 

w Nowym Mieście nad Wartą – umowa z gminą Nowe Miasto nad 

Wartą z dnia 30 lipca 2007 r.

3. zadań z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie badań 

specjalistycznych poborowych – porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim z 

dnia 29 grudnia 2006 roku,

4. transportu:
a) remontu drogi powiatowej Nr 3679 Boguszyn – granica Powiatu 

Średzkiego – umowa zawarta z gminą Nowe Miasto nad Wartą z dnia 20 marca 

2007 r. w sprawie partycypowania gminy w kosztach remontu,

b) remontu drogi powiatowej Nr 2410P na ul. Topolskiej w Środzie Wlkp. –

umowa zawarta z gminą Środa Wlkp. z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie 

partycypowania gminy w kosztach remontu, polegającego na utwardzeniu 

chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Weychana do ul. Milewskiego,

c) remontu chodnika przy drodze powiatowej w ciągu ul. Hallera w Środzie 

Wlkp. – umowa zawarta z gminą Środa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2007 r. w 

sprawie partycypowania gminy w kosztach remontu, polegającego na 

utwardzeniu chodnika na długości 120 m, pomiędzy ul. Poselską a Norwida, 

d) remontu drogi powiatowej Nr 2468P w Jeziorach Małych – umowa 

zawarta z gminą Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie partycypowania 

w kosztach remontu, polegającego na utwardzeniu chodnika,

e) remontu drogi powiatowej Nr 3676P wraz z odwodnieniem – ulica 

Klonowa w Sulęcinku – umowa zawarta z gminą Krzykosy z dnia 20 marca 

2007 r. w sprawie partycypowania gminy w kosztach remontu,
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f) remontu chodnika w m. Czarnotki w gminie Zaniemyśl – droga 

powiatowa Nr 3737P – umowa zawarta z gminą Zaniemyśl z dnia 12 czerwca 

2007 r. w sprawie partycypowania gminy w kosztach remontu, polegającego na 

utwardzeniu chodnika,

g) remontu drogi powiatowej nr 3726P ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. 

– polegający na remoncie chodnika na odcinku od ul. Wrzesińskiej do ul. 

Westerplatte o dł. 154 mb – umowa z gminą Środa Wlkp. z dnia 1 października 

2007 r. w sprawie partycypowania gminy w kosztach remontu.  

5. pomocy społecznej:
a) porozumienia dotyczące ponoszenia koszt�w utrzymania dzieci              

z powiatu średzkiego umieszczonych w plac�wkach opiekuńczo -

wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty:

- porozumienie zawarte z powiatem szamotulskim z dnia 31 grudnia 

2004 r., aneks nr 1 z dnia 31 marca 2005 r., aneks nr 2 z dnia              

2 sierpnia 2006 r. oraz aneks nr 3 do porozumienia z dnia 21 czerwca 

2007 r., 

b) porozumienia dotyczące ponoszenia koszt�w utrzymania dzieci z 

powiatu średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiat�w:

- porozumienia zawarte z powiatem gostyńskim: 

 z dnia 15 czerwca 2005 r. oraz aneks nr 1 z dnia 26 września 

2006 r.,

 z dnia 25 listopada 2005 r. oraz aneks nr 1 z dnia 20 grudnia 

2006 r.,  

- porozumienie zawarte z powiatem poznańskim z dnia 29 sierpnia 2005 r., 

c) porozumienia dotyczące koszt�w utrzymania dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego:

- porozumienie zawarte z Miastem Kielce z dnia 27 lutego 2004 r. oraz 

aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2006 r.,

- porozumienia zawarte z Miastem Poznań:

 z dnia 31 maja 2004 r. oraz aneks nr 1 z dnia 28 września 

2005 r., 

 z dnia 27 października 2006 r.,

- porozumienie zawarte z powiatem chodzieskim z dnia 27 września 2005r., 

aneks nr 1 z dnia 14 listopada 2005 r., aneks nr 2 z dnia 8 grudnia 2006 

r. oraz aneks nr 3 z dnia 11 grudnia 2007 r.,
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- porozumienie zawarte z powiatem śremskim z dnia 06 grudnia 2006 r.,

- porozumienie zawarte z powiatem krapkowickim z dnia 28 maja 2007 r.

d) porozumienie zawarte z powiatem poznańskim z dnia 22 czerwca 2007 

r. dotyczące pokrycia koszt�w rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańc�w 

powiatu poznańskiego z tytułu uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

na terenie powiatu średzkiego,

e) porozumienie zawarte z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z dnia           

27 sierpnia 2007 r. dotyczące przekazania powiatowi średzkiemu dotacji 

celowej z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu Opieki nad 

dzieckiem i rodziną: pn. „Inwestuj w siebie” oraz „Jesteśmy razem –

kontynuacja programu podjętego w 2006 r.”,

f) umowa zawarta z Wojew�dztwem Wielkopolskim z dnia 8 listopada 

2007 r. w sprawie przekazania powiatowi średzkiemu pomocy finansowej                           

z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

6. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - porozu-

mienie z dnia 13 kwietnia 2007 r. zawarte z gminą Środa Wlkp., dotyczące 

przekazania powiatowi średzkiemu środk�w finansowych z przeznaczeniem na 

zakup łodzi motorowej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.  

Ponadto, Powiat Średzki powierzył do realizacji zadania z zakresu:

1) oświaty
– utrzymanie, funkcjonowanie i prowadzenie Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Zaniemyślu – gminie Zaniemyśl (porozumienie z dnia 

17 maja 1999 roku),

– prowadzenie szk�ł ponadgimnazjalnych w Nowym Mieście nad Wartą –

gminie Nowe Miasto n/Wartą – porozumienie z dnia 5 kwietnia 2007 r.

2) leśnictwa – nadz�r nad gospodarką leśną w lasach stanowiących 

własność Skarbu Państwa (porozumienie z nadleśnictwami: Babki, 

Czerniejewo, Jarocin z dnia 12 lutego 1999 r.),

3) transportu – administrowania drogami powiatowymi na terenie miasta 

Środa Wlkp. w zakresie bieżącego utrzymania dr�g – porozumienie z dnia 

29 grudnia 2006 r. zawarte z gminą Środa Wlkp. w sprawie powierzenia 

gminie administrowania drogami oraz aneks nr 1 z dnia 13 kwietnia           

2007 r.
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I. ANALIZA DOCHOD�W BUDŻETOWYCH

Syntetyczne ujęcie struktury dochod�w 
według źr�deł ich powstania w 2007 roku

Źr�dła dochod�w
Plan 

dochod�w
na 2007 

rok

Udział 
plano-
wanych  

dochod�w  
w 

dochodach 
og�łem

Wykonanie 
dochod�w na

2007 rok

Wykona-
nie  

dochod�w 
w docho-

dach 
og�łem

1 2 3 4 5 6

A Dochody własne 8.531.434 28,1 10.118.750,38 31,8

1 Dochody z mienia 1.319.830 4,3 1.597.748,69 5,0

2 Pozostałe dochody 1.509.373 5,0 1.884.974,71 5,9

3
Udziały w podatkach stanowiących 
doch�d budżetu państwa 5.702.231 18,8 6.636.026,98 20,9

B Transfery z budżetu państwa 20.444.410 67,4 20.414.228,20 64,1

1 Subwencja og�lna 15.531.355 51,2 15.531.355 48,7

2 Dotacje 4.733.780 15,6 4.703.598,32 14,8

3
Dotacje na realizacje inwestycji i 
zakup�w inwestycyjnych 179.275 0,6 179.274,88 0,6

C Dotacje z gmin 115.946 0,4 113.745,58 0,4

1 dotacje na zadania bieżące 70.946 0,3 70.945,58 0,3

2 dotacje na realizację inwestycji i 
zakup�w inwestycyjnych 45.000 0,1 42.800,00 0,1

D
Pomoc finansowa z gmin na 
zadania bieżące 395.000 1,3 390.472,01 1,2

E

Dotacje otrzymane przez jednostkę 
samorządu terytorialnego od innej 
jednostki samorządu terytorialnego 
będącej instytucją wdrażającą na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (um�w)

374.061 1,2 360.166,76 1,1

F

Dotacje celowe otrzymane z 
samorządu wojew�dztwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie 
porozumień (um�w) między jst

115.000 0,4 115.000,00 0,4

G Dotacje z powiatu na zadania 
bieżące 96.732 0,3 95.849,70 0,3

H

Wpływy z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jst 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakup�w 
inwestycyjnych

14.600 0,0 14.600,00 0,0

I Środki z Funduszu Pracy 169.600 0,6 169.600,00 0,5

J
Środki od innych jednostek 
zaliczanych do sektora finans�w 
publicznych

74.000 0,3 72.498,04 0,2

K
Środki na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 
pozyskane z innych źr�deł

3.073 0,0 6.812,86 0,0

Og�łem dochody 30.333.856 x 31.871.723,53 x
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Struktura według układu klasyfikacyjnego

Dział Wyszczeg�lnienie
Plan 

dochod�w 
na 2007 rok

Struktura 
dochod�w 

według układu 
klasyfikacyjnego 

do dochod�w 
og�łem

Wykonanie 
dochod�w na 

2007 rok

Struktura 
dochod�w 

według układu 
klasyfikacyjnego 
do wykonanych 

dochod�w 
og�łem

1 2 3 4 5 6

010 ROLNICTWO  
I ŁOWIECTWO 7.150 0,0 7.096,36 0,0

020 LEŚNICTWO 74.000 0,3 72.498,04 0,2

600 TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ 411.990 1,4 424.333,59 1,3

700 GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 1.361.457 4,5 1.630.486,92 5,1

710 DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA 372.899 1,2 370.077,75 1,2

750 ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 151.300 0,5 176.395,35 0,6

754

BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 
I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

2.565.682 8,5 2.563.471,66 8,0

756

DOCHODY OD OS�B 
PRAWNYCH, OD 
OS�B FIZYCZNYCH I 
OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE 
Z ICH POBOREM

6.835.469 22,5 8.109.247,31 25,5

758 R�ŻNE 
ROZLICZENIA 15.531.355 51,2 15.531.355,00 48,7

801 OŚWIATA 
I WYCHOWANIE 299.558 1,0 303.082,40 1,0

803 SZKOLNICTWO 
WYŻSZE 43.416 0,1 43.416,02 0,1

851 OCHRONA ZDROWIA 571.475 1,9 567.532,43 1,8

852 POMOC SPOŁECZNA 1.215.992 4,0 1.216.108,75 3,8

853

POZOSTAŁE 
ZADANIA W 
ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ

280.382 0,9 288.101,09 0,9

854
EDUKACYJNA 
OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

605.731 2,0 562.520,86 1,8

921

KULTURA I 
OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

6.000 0,0 6.000,00 0,0

Dochody og�łem 30.333.856 x 31.871.723,53 x
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Źr�dłami dochod�w Powiatu są:
a) dotacje celowe: na zadania rządowe, własne, na podstawie 

porozumień, inwestycyjne, 

b) subwencje,

c) udział w podatkach dochodowych,  

d) dochody własne, w tym uzyskiwane przez jednostki budżetowe 

powiatu oraz wpłaty gospodarstw pomocniczych tych jednostek,

e) środki pozyskane z dodatkowych źr�deł.

W 2007 roku dochody wykonano w wysokości 31.871.723,53 zł,               
tj. 105,1 % planu.

A. DOCHODY WŁASNE
Dochody własne zostały wykonane w wysokości 10.118.750,38 zł,  

tj.118,6 % planu, w tym:

I. Dochody z mienia
plan – 1.319.830 zł,
realizacja – 1.597.748,69 zł, tj. 121,1% planu,
w tym:

1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.341.616,52 zł, w 

tym:

a) wpływy rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych – 4.786,52 zł,

b) wpływy ze sprzedaży działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., 

oznaczonych nr: 23/41, 23/42, 23/44, 23/45, 23/46, 23/47, 28/6, 

28/7 w kwocie 1.084.330,00 zł

c) wpływy ze sprzedaży lokalu użytkowego położonego przy                       

ul. Czerwonego Krzyża 2 w Środzie Wlkp.– w kwocie 252.500,00 zł,

2) Dochody z najmu i dzierżawy składnik�w majątkowych w kwocie –

253.877,17 zł, tj. 106,9 % planu, w tym:

a) wynajem lokali użytkowych – 3.136,07 zł,

b) wpływy za ustawienie tablicy reklamowej na gruncie stanowiącym 

własność powiatu – 2.713,11 zł,

c) wynajem sal Liceum Og�lnokształcącego – 37.003,00 zł,

d) wynajem obiekt�w szkolnych (placu manewrowego, sali gimna-

stycznej, pomieszczeń szkolnych, w kt�rych mieszczą się: gabinet 
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lekarski, sklepik szkolny, sale wykorzystywane przez Fundację 

Edukacja, powierzchni korytarza pod automat do napoj�w) – realizacja 

w Zespole Szk�ł Zawodowych w kwocie - 37.880,00 zł,

e) wynajem obiekt�w szkolnych i internatu – realizacja w:

Zespole Szk�ł Rolniczych – 128.440,69 zł (w tym wpływy za: 

wynajem pomieszczeń szkolnych, internatu, sali gimnastycznej, 

dzierżawę grunt�w rolnych Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie, 

wynajem powierzchni pod tablicę reklamową),

Zespole Szk�ł Ekonomicznych – 44.704,30 zł (w tym wpływy za  

wynajem: lokalu mieszkalnego, gabinetu lekarskiego, garażu

szkolnego, placu manewrowego, pokoi internatu, powierzchni pod 

automat do napoj�w oraz sklepik szkolny). 

3) Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (Lubrze) – 2.255,00 zł. 

II. Pozostałe dochody
plan – 1.509.373 zł,
realizacja – 1.884.974,71 zł, tj. 124,8% planu. 
Uzyskano je z następujących tytuł�w:

1) Wpływy r�żnych dochod�w w kwocie 112.582,49 zł, tj. 115.3% planu, 

takich jak:

a) refundacja wypłaconych dodatk�w dla pracownik�w Powiatowego 

Urzędu Pracy (pośrednik�w pracy oraz doradc�w zawodowych) –

9.370,88 zł,

b) odszkodowanie za wejście na grunt stanowiący własność powiatu 

średzkiego – 38.800,00 zł,

c) odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia uzyskane przez Zesp�ł 

Szk�ł Zawodowych – 115,00 zł,

d) odszkodowania uzyskane przez Zarząd Dr�g Powiatowych od 

towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu uszkodzenia mienia, w tym:

zagęszczarki – 3.350,00 zł, 

barier sprężystych – 5.084,00 zł,

znak�w drogowych – 1.464,00 zł,

promu – 1.305,10 zł,

pojazdu służbowego – 185,00 zł, 

e) wpływy za przeprowadzony kurs języka angielskiego i kurs 

komputerowy w Zespole Szk�ł Ekonomicznych w Łęknie  - 4.903,00 zł,
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f) wpływy ze sprzedaży drewna powstałego w wyniku wycinki drzew przy 

budynkach Zespołu Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp. – 3.020,00 zł,

g) wpływy ze sprzedaży złomu - 2.695,00 zł, realizacja w Liceum 

Og�lnokształcącym,

h) wpływy uzyskane przez Liceum Og�lnokształcące od Uniwersyteckiej 

Szkoły Kształcenia Indywidualnego z Krakowa w kwocie 600,00 zł, z 

przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla ucznia,

i) nagroda przyznana przez Kuratorium Oświaty dla pracownika Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej – 4.196,15 zł,

j) refundacja PFRON za zatrudnione osoby niepełnosprawne – 5.816,76 zł,

k) środki na obsługę zadań PFRON – 2,5% środk�w na realizację zadań 

wykonanych w 2007 r. ze środk�w Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Os�b Niepełnosprawnych - 30.279,00 zł,

l) refundacja koszt�w poniesionych w związku z przygotowaniem danych 

w postaci elektronicznej dotyczących systemu POMOST – Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie – 36,00 zł,  

m) pozostałe dochody – 1.362,60 zł, w tym: 1.344,60 zł dotyczy dochod�w 

uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy, a 18,00 zł Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie.

2) Wpływy z r�żnych opłat, uzyskano w łącznej kwocie 21.199,78 zł, tj. 110,5% 

planu, w tym wpływy: 

zwrotu koszt�w upomnień – 367,27 zł, 

za wydanie kart wędkarskich – 1.010,00 zł, 

za paliwo do nauki jazdy oraz za wydanie duplikat�w legitymacji 

szkolnych, w Zespole Szk�ł Rolniczych – 17.284,00 zł,

odpłatność rodzic�w biologicznych z tytułu pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej – 2.520,00 zł,

pozostałe wpływy – 18,51 zł. 

3) Opłata komunikacyjna - przy planie 1.045.338 zł zrealizowano 

1.362.182,10 zł, co stanowi 130,3 % planu, w tym za:

dowody rejestracyjne – 377.184,00 zł,

znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne – 163.717,50 zł,

pozwolenia czasowe, nalepki na tablice tymczasowe – 83.675,00 zł, 

tablice rejestracyjne samochodowe i tablice tymczasowe samochodowe 

384.820,00 zł,

tablice motocyklowe i motorowerowe – 30.930,00 zł,

tablice indywidualne – 7.000,00 zł,
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tablice na przyczepy i tablice tymczasowe na przyczepy – 5.960,00 zł,

prawo jazdy krajowe i międzynarodowe – 123.811,60 zł,

karty pojazdu – 156.675,00 zł,

zaświadczenia, licencje, zezwolenia wraz wypisami – 28.174,00 zł,

legitymacja instruktora – 160,00 zł,

pozwolenia na tramwaj – 75,00 zł.

4) Wpływy z innych lokalnych opłat uzyskano w łącznej kwocie 110.963,07 zł, 

co stanowi 126,2%, w tym:

za zajęcie pasa drogowego 49.518,13 zł,

za umieszczenie tablic reklamowych przy drogach powiatowych –

18.422,15 zł,

za wbudowanie urządzeń w pas drogi powiatowej – 43.022,79 zł.

Opłaty stanowiące doch�d budżetu, pobierane przez Zarząd Dr�g 

Powiatowych.

5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatk�w i opłat – 475,15 zł.

6) Pozostałe odsetki – 20.688,16 zł.

7) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami, kt�re zrealizowano w wysokości 

118.237,25 zł, tj. 109,6% planu.  

8) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej – realizacja 

24.360,00 zł, tj. 90,6% planu, w tym: 

darowizna dla Liceum Og�lnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę 

stypendi�w dla uczni�w w kwocie 14.880,00 zł,

zadeklarowane wpłaty z przeznaczeniem na nagrody dla uczni�w            

szk�ł ponadgimnazjalnych potrącane z miesięcznych diet radnych –

3.480,00 zł,

darowizna otrzymana od Fundacji Wsp�łpracy Polsko – Niemieckiej z 

przeznaczeniem na organizację V Międzynarodowego Pleneru 

Malarskiego – 6.000,00 zł.

9) Wpływy z usług - realizacja 95.838,88 zł, tj. 83,9% planu, w tym:

sprzedaż tablic informacyjnych, dziennik�w budowy oraz inne wpływy 

m. in. ze sprzedaży specyfikacji przetargowych, z tytułu świadczenia 

usług kserograficznych oraz za udostępnianie informacji o środowisku 

(w trybie ustawy - Prawo ochrony środowiska) – 2.025,67 zł, realizacja w 

Starostwie Powiatowym,

przejazdy Powiatową Kolejką Wąskotorową – 21.006,00 zł, realizowane 

w Zarządzie Dr�g Powiatowych,
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za wyżywienie pracownik�w i uczni�w oraz innych os�b w stoł�wce 

szkolnej – 51.024,97 zł w Zespole Szk�ł Ekonomicznych w Łęknie,

za przeprowadzony kurs prawa jazdy – 15.925,00 zł oraz za wynajem 

autobusu – 1.373,08 zł w Zespole Szk�ł Rolniczych,

za przeprowadzone szkolenia – 3.030,00 zł w Powiatowym Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli,

za sprzedaż energii elektrycznej – 1.454,16 zł w Zarządzie Dr�g 

Powiatowych.

10) Wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych:

Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie w kwocie 7.907,06 zł, 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

kwocie 558,60 zł. 

11) Wpływy od rodzic�w z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wycho-

wank�w) w plac�wkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.520,99 zł.

12) Wpływy z r�żnych rozliczeń, w tym z tytułu: rozliczenia z lat ubiegłych 

ZUS, zwrotu poniesionych koszt�w komorniczych oraz zwrotu środk�w 

dotyczących lat poprzednich – 6.499,96 zł.

13) Wpłata do budżetu nadwyżki dochod�w własnych lub środk�w obrotowych 

– zwrot środk�w pozostałych w związku z likwidacją rachunku dochod�w 

własnych w kwocie 0,29 zł, realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy,

14) Grzywny i inne kary pieniężne od os�b prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych – 1.959,93 zł,

15) Wpływy ze sprzedaży wyrob�w – 1 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym. 

III. Udziały w podatkach stanowiących doch�d budżetu państwa
Zrealizowano w kwocie 6.636.026,98 zł, tj. 116,4% planu, 

w tym:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os�b fizycznych- na 

plan 5.502.231 zł, otrzymano 5.948.913,00 zł, tj. 108,11%,

b) udziały we wpłatach z podatku dochodowego od os�b prawnych – na 

plan 200.000 zł, otrzymano 687.113,98 zł, tj. 343,5%.

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA 
1. Subwencja og�lna – wykonanie 15.531.355 zł - tj. 100% planu, w tym:

a) część oświatowa – 13.337.001,00 zł - tj. 100% planu,

b) część wyr�wnawcza – 1.017.815,00 zł - tj. 100% planu,

c) część r�wnoważąca – 1.176.539,00 zł - tj. 100% planu.
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2. Dotacje
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat (� 2110).

Dział Roz-
dział Treść

Plan na 
2007 rok        

w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach 

og�łem

Wykonanie w 
2007 roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach 

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i 
łowiectwo 7.000 0,2 7.000,00 0,2

01005
Prace geodezyjno-
urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa

7.000 0,2 7.000,00 0,2

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 135.288 3,0 127.819,10 2,9

70005
Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami 

135.288 3,0 127.819,10 2,9

710 Działalność 
usługowa 372.340 8,3 369.514,62 8,3

71013
Prace geodezyjne i 
kartograficzne 
(nieinwestycyjne)

145.500 3,3 145.500,00 3,3

71014
Opracowania 
geodezyjne i 
kartograficzne

1.000 0,0 25,85 0,0

71015 Nadz�r budowlany 225.840 5,0 223.988,77 5,0

750 Administracja 
publiczna 143.600 3,2 142.014,58 3,2

75011 Urzędy wojew�dzkie 123.600 2,8 123.600,00 2,8

75045 Komisje poborowe 20.000 0,4 18.414,58 0,4

754
Bezpieczeństwo 
publiczne i 
ochrona 
przeciwpożarowa

2.236.282 49,9 2.236.270,41 50,1

75411
Komendy powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej

2.236.282 49,9 2.236.270,41 50,1

851 Ochrona zdrowia 547.000 12,2 535.603,32 12,0

80156
Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne oraz 
świadczenia dla 
os�b nie objętych 
obowiązkiem 
ubezpieczenia 
zdrowotnego

547.000 12,2 535.603,32 12,0

852 Pomoc społeczna 965.600 21,5 965.566,24 21,6
85203 Ośrodki wsparcia 965.600 21,5 965.566,24 21,6

853
Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej

76.100 1,7 76.094,05 1,7

85321
Zespoły do spraw 
orzekania o 
niepełnosprawności

76.100 1,7 76.094,05 1,7

Og�łem 4.483.210 x 4.459.882,32 x
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W 2007 roku Powiat otrzymał 4.459.882,32 zł dotacji, tj. 99,4% planu. 

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admi-
nistracji rządowej (� 2120)

Dział Rozdział Treść
Plan na 

2007 rok  
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach 

og�łem

Wykonanie 
w 2007 

roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach 

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

750 Administracja 
publiczna 4.000 9,5 2.461,00 6,1

75045 Komisje poborowe 4.000 9,5 2.461,00 6,1

852 Pomoc 
społeczna 38.000 90,5 37.998,09 93,9

85295 Pozostała 
działalność 38.000 90,5 37.998,09 93,9

Og�łem 42.000 x 40.459,09 x

Dotację celową w rozdziale 75045 – Komisje poborowe otrzymano w 

100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru wojskowego (badania 

specjalistyczne). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.539,00 zł 

przekazano na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojew�dzkiego.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – powiat otrzymał dotację z 

przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu „Opieki nad dzieckiem i 

rodziną”, w tym na programy:

a) pn. „Jesteśmy razem” w kwocie - 14.999,09 zł, 

b) pn. „ Inwestuj w siebie” w kwocie - 22.999,00 zł.

Powyższą dotację otrzymano na podstawie porozumienia z dnia 27 sierpnia 

2007 r. oraz aneksu z dnia 7 listopada 2007 r. zawartego pomiędzy Powiatem 

Średzkim, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
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3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu (� 2130)

Dział Rozdział Treść
Plan na 
2007 

rok w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach 

og�łem

Wykonanie 
w 2007 
roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach 

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

801 Oświata i 
wychowanie 13.532 6,5 13.114,45 6,5

80195 Pozostała 
działalność 13.532 6,5 13.114,45 6,5

852 Pomoc 
społeczna 107.297 51,4 107.212,12 52,7

85201 Plac�wki 
opiekuńczo –
wychowawcze

16.575 7,9 16.512,50 8,1

85218 Powiatowe centra 
pomocy rodzinie 5.722 2,7 5.699,62 2,8

85220 Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa, 
mieszkania 
chronione i 
ośrodki 
interwencji 
kryzysowej

85.000 40,8 85.000,00 41,8

854
Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza

87.741 42,1 82.930,34 40,8

85406 Poradnie 
psychologiczno –
pedagogiczne, w 
tym poradnie 
specjalistyczne

5.402 2,6 5.401,39 2,7

85415 Pomoc 
materialna dla 
uczni�w

82.339 39,5 77.528,95 38,1

Og�łem 208.570 x 203.256,91 x

Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych w rozdziale 80195 zrealizowano w 96,9% planu. Powyższe środki 

powiat otrzymał z przeznaczeniem na:

a) sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty  - wypłat 

wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym 

obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego w kwocie 

10.667,45 zł. Dotację otrzymano na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego znak. FB. I-6.3011-452/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r.,

b) dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach 

„Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci 

narodowej – Podr�że historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” w kwocie 

2.207,00 zł. Dotację otrzymano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego 

znak. FB. I-6.3011-527/07 z dnia 2 października 2007 r.,
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c) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosk�w 

nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 240,00 zł. Dotację 

otrzymano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak. FB. I-4.3011-

610/07 z dnia 25 października 2007 r.

Dotacje celowe w rozdziałach:

85201 – Plac�wki opiekuńczo – wychowawcze,

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,

85220– Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 

i ośrodki interwencji kryzysowej,

zrealizowano w 99,9% planowanej kwoty.

Środki z dotacji celowej w rozdziale 85201 – 13.700,00 zł powiat 

otrzymał z przeznaczeniem na dofinansowanie remont�w i zakup�w 

wyposażenia, w tym na programy naprawcze w plac�wkach opiekuńczo –

wychowawczych. Dotację ujęto w budżecie na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego znak. FB. I-4.3011-401/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r.,

Środki z dotacji celowej w rozdz. 85201 – 2.812,50 zł oraz rozdz. 85218 

– 5.699,62 zł powiat otrzymał z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 

wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatk�w w wysokości 250 zł miesięcznie                     

na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, 

realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007. Dotację ujęto w 

budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak. FB. I-4.3011-

450/07 z dnia 17 września 2007 r. oraz znak. FB. I-4.3011-171/07 z dnia 18 

września 2007 r.

Środki z dotacji celowej w rozdz. 85220 – 85.000 zł powiat otrzymał z 

przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących 

ośrodk�w interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań 

wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi 

Ludźmi. Dotację ujęto w budżecie na podstawie pisma znak: FB. I-7.3011-

380/07 z dnia 30 lipca 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego.

Dotację celową w rozdziale 85406 zrealizowano w kwocie 5.401,39 zł. 

Środki otrzymano na podstawie pisma znak. FB. I-7.3011-600/07 z dnia              

12 listopada 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie działalności punkt�w konsultacyjnych organizowanych   

w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, zgodnie          
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z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach                       

i plac�wkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Dotację celową wykonano w 94,2% planu z przeznaczeniem na wypłatę 

stypendi�w dla uczni�w pochodzących z rodzin byłych pracownik�w 

państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na rok 2006/2007. 

Środki ujęto w budżecie na podstawie pisma znak: FB. I-7.3011-190/07 z dnia 

17 kwietnia 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego. 

Dotacje inwestycyjne
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat (� 6410)

Dział Rozdział Treść
Plan na 
2007 
rok              
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach 

og�łem

Wykonanie 
w 2007 

roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

754
Bezpieczeństwo 
publiczne                  
i ochrona 
przeciwpożarowa

169.400 100,0 169.400,00 100,0

75411 Komendy 
powiatowe 
Państwowej 
Straży Pożarnej

169.400 100,0 169.400,00 100,0

Og�łem 169.400 x 169.400,00 x

W 2007 r. powiat średzki otrzymał dotację w 100% planu z 

przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.

Powyższe środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB. I-

7.3011-208/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 
zakup�w inwestycyjnych własnych powiatu (� 6439)

Dział Rozdział Treść
Plan na 

2007 rok              
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem

Wykonanie 
w 2007 roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

851 Ochrona 
zdrowia 9.875 100,0 9.874,88 100,0

85111 Szpitale 
og�lne 9.875 100,0 9.874,88 100,0

Og�łem 9.875 x 9.874,88 x
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Dotację celową otrzymano w 100% planu, jako refundację wydatk�w 

poniesionych w 2006 r. ze środk�w własnych na realizację projektu                         

pn. „Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia ł�żek i windy 

w SP ZOZ w Środzie Wlkp.” nr Z/2.30/III/3.5.2/192/07.

Powyższe środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB. I-

6.3011-7/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2007 r.

C. DOTACJE Z GMIN
1) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (um�w) między jst (� 2310)      

Dział Rozdział Treść
Plan na 

2007 rok   
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem

Wykonanie 
w 2007 
roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

801 Oświata                         
i wychowanie 70.946 100,0 70.945,58 100,0

80146 Dokształcanie                 
i doskonalenie 
nauczycieli

70.946 100,0 70.945,58 100,0

Og�łem 70.946 x 70.945,58 x

W 2007 roku otrzymano i wykorzystano 100% dotacji. 

Dotacje z gmin otrzymano na podstawie: 

- porozumienia z dnia 2 lipca 2003 zawartego z samorządem Gminy 

Środa Wlkp., samorządem Gminy Dominowo, samorządem Gminy Krzykosy, 

samorządem Gminy Nowe Miasto n/Wartą, samorządem Gminy Zaniemyśl, 

przy wsp�łudziale Samorządu Wojew�dztwa Wielkopolskiego w sprawie 

akceptacji funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 

Środzie Wlkp. 

- aneksu Nr 5 z dnia 29 września 2006 roku pomiędzy wyżej 

wymienionymi gminami a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie 

wsp�łfinansowania utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Środzie Wlkp. przez Gminy w następujących kwotach: 

Środa Wlkp. 31.996,72 zł,

Dominowo 4.883,98 zł,

Krzykosy 13.992,00 zł,

Nowe Miasto nad Wartą 12.532,92 zł,

Zaniemyśl 7.539,96 zł, 

RAZEM DOFINANSOWANIE 70.945,58 zł.
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2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne realizowane na podstawie porozumień (um�w) między jst (� 6610)      

Dział Rozdział Treść
Plan na 
2007 
rok 
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem

Wykonanie 
w 2007 
roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach 

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

754
Bezpieczeństwo 
publiczne i 
ochrona 
przeciwpożarowa

45.000 100,0 42.800,00 100,0

75411 Komendy 
powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej

45.000 100,0 42.800,00 100,0

Og�łem 45.000 x 42.800,00 x

Dotację celową otrzymano w 100%.

Dotację otrzymano na podstawie zawartego z gminą Środa Wlkp. porozumienia 

z dnia 13 kwietnia 2007 r., aneksu z dnia 18 lipca 2007 r. w oparciu                     

o uchwały Rady Miejskiej nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. i nr 

IV/28/07 z dnia 22 lutego 2007 r. z przeznaczeniem na zakup łodzi motorowej 

dla jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie 

Wlkp. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 2.200,00 zł zwr�cono na 

rachunek Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp.

D. DOTACJE Z POWIATU
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (um�w) między jst (� 2320) 

Dział Rozdział Treść
Plan na 
2007 
rok 
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem

Wykonanie 
w 2007 

roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

852 Pomoc społeczna 95.320 98,5 94.437,70 98,5

85204 Rodziny zastępcze 95.320 98,5 94.437,70 98,5

853
Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej

1.412 1,5 1.412,00 1,5

85311

Rehabilitacja 
zawodowa i 
społeczna os�b 
niepełnosprawnych

1.412 1,5 1.412,00 1,5

Og�łem 96.732 x 95.849,70 x

Dotację w rozdziale 85204 otrzymano w 99,1 % na podstawie zawartych 

porozumień dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Średzkiego a:
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1) Kielcami – miastem na prawach powiatu - porozumienie zawarte w dniu            

27 lutego 2004 r. oraz aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2006 r. na kwotę  -

7.905,60 zł, otrzymano w 100%,

2) Poznaniem – miastem na prawach powiatu – porozumienie zawarte w dniu:

 31 maja 2004 r. oraz aneks nr 1 z dnia 28 września 2005 r. na kwotę 

9.882,00 zł, otrzymano w 100%,

 27 października 2006 r. na kwotę 31.399,20 zł, otrzymano w 100%, 

3) Powiatem Chodzieskim – porozumienie zawarte w dniu 27 września 2005 

roku oraz aneksem nr 1 z dnia 14 listopada 2005 r., aneksem nr 2 z dnia                

8 grudnia 2006 r. i aneksem nr 3 z dnia 11 grudnia 2007 r. na kwotę 

13.834,80 zł, otrzymano w 100%,

4) Powiatem Śremskim – porozumienie zawarte w dniu 6 grudnia 2006 r. na 

kwotę 19.764,00 zł, otrzymano w 100%,

5) Powiatem Krapkowickim – porozumienie z dnia 28 maja 2007 r. oraz 

aneksem nr 1 na kwotę 11.652,10 zł, otrzymano w 100%. 

Dotację w rozdziale 85311 otrzymano i zrealizowano w 100% planu na 

podstawie porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. zawartego pomiędzy 

powiatem średzkim, a powiatem poznańskim z przeznaczeniem na pokrycie 

koszt�w rehabilitacji mieszkańc�w powiatu poznańskiego będących 

uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie powiatu średzkiego.

E. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego 
od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(um�w) (� 2888, � 2889).

Dział Rozdział Treść
Plan na 

2007 rok             
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem

Wykonanie 
w 2007 roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

803 Szkolnictwo 
wyższe 43.416 11,6 43.416,00 12,0

80309 Pomoc 
materialna dla 
student�w i 
doktorant�w

43.416 11,6 43.416,00 12,0

854 Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza

330.645 88,4 316.750,76 88,0

85415 Pomoc 
materialna dla 
uczni�w

330.645 88,4 316.750,76 88,0

Og�łem 374.061 x 360.166,76 x
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Dotacje celowe otrzymano na:

1) sfinansowanie stypendi�w dla student�w. Realizacja na podstawie 

umowy Nr Z/2.30/II/2.2.2/24/06/U/69/06 z dnia 10 listopada 2006 r., 

zawartej pomiędzy Samorządem Wojew�dztwa Wielkopolskiego a Powiatem 

Średzkim o dofinansowanie projektu pn. „Wyr�wnywanie szans w dostępie do 

edukacji student�w z powiatu średzkiego” w ramach Priorytetu 2 –

Wzmacnianie rozwoju zasob�w ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 

2.5 – Promocja Przedsiębiorczości). W 2007 roku otrzymano 43.416,00 zł, tj. 

100% planu,

2) sfinansowanie stypendi�w dla uczni�w. Realizacja na podstawie umowy 

Nr Z/2.30/II/2.2.1/28/06/U/34/06 z dnia 10 listopada 2006 r., zawartej 

pomiędzy Samorządem Wojew�dztwa Wielkopolskiego a Powiatem Średzkim o 

dofinansowanie projektu pn. „Wyr�wnywanie szans w dostępie do edukacji 

uczni�w z Powiatu Średzkiego” w ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju 

zasob�w ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja 

Przedsiębiorczości). W 2007 roku plan zrealizowano w 95,8%.

F. Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew�dztwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (um�w) 
między jst (� 6630)

Dział Roz-
dział Treść

Plan na 
2007 
rok 
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem

Wykonanie 
w 2007 
roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

754
Bezpieczeństwo 
publiczne i 
ochrona 
przeciwpożarowa

115.000 100,0 115.000,00 100,0

75411

Komendy 
powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej

115.000 100,0 115.000,00 100,0

Og�łem 115.000 x 115.000,00 x

Dotację celową powiat otrzymał w 100% planu na podstawie umowy zawartej 

w dniu 11 maja 2007 r. pomiędzy Wojew�dztwem Wielkopolskim a Powiatem 

Średzkim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 

specjalnego – podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej. 
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G. POMOC FINANSOWA 
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących               
(� 2710)

Dział Rozdział Treść
Plan na          

2007 rok            
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem

Wykonanie 
w 2007 

roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

600 Transport                       
i łączność 395.000 100,0 390.472,01 100,0

60014 Drogi publiczne 
powiatowe 395.000 100,0 390.472,01 100,0

Og�łem 395.000 x 390.472,01 x

Powyższą pomoc finansową powiat średzki otrzymał na podstawie:

a) zawartej z gminą Nowe Miasto nad Wartą umowy z dnia 20 marca 2007 

r. w oparciu o uchwałę nr V/32/2007 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z 

dnia 22 lutego 2007 r. z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3679P 

Boguszyn – w kwocie 100.000 zł, realizacja w 100% planu,

b) zawartych z gminą Zaniemyśl um�w:

z dnia 12 czerwca 2007r. w oparciu o uchwałę nr IV/27/2007 Rady 

Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 r. z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Czarnotki gm. Zaniemyśl” –

droga powiatowa nr 3737P – w kwocie 15.000 zł, realizacja zadania w 100%,

z dnia 27 lutego 2007 r. w oparciu o uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr 

XXXI/262/2006 z dnia 23 października 2006 r. i Nr IV/29/2007 z dnia 26 

lutego 2007 r. z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 2468P w 

Jeziorach Małych polegającego na utwardzeniu chodnika – w kwocie 50.000 zł, 

realizacja w 100% planu,

c) zawartej z gminą Krzykosy umowy z dnia 20 marca 2007 r. w oparciu o 

uchwałę nr VI/31/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 19 marca 2007 r. z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. „remont drogi powiatowej nr 3676P 

wraz z odwodnieniem – ulica Klonowa w Sulęcinku” – w kwocie 100.000 zł, 

realizacja w 100% planu, 

d) zawartych z gminą Środa Wlkp. um�w:

z dnia 27 lutego 2007 r. w oparciu o uchwałę nr IV/33/2007 Rady 

Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 22 lutego 2007 r. z przeznaczeniem na 

wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2410P przy ul. Topolskiej w Środzie 
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Wlkp. polegającego na utwardzeniu chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku 

od ul. Weychana do ul. Milewskiego  – w kwocie 45.000 zł, realizacja w 100% 

planu,

z dnia 28 czerwca 2007 r. w oparciu o uchwałę nr VII/93/2007 Rady 

Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 31 maja 2007 r. z przeznaczeniem na 

wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w ciągu ul. Hallera w m. 

Środa Wlkp. na długości 120 m, pomiędzy ulicami Poselską a Norwida – w 

kwocie 35.000 zł, realizacja w kwocie 30.472,01 zł,

z dnia 1 października 2007 r. w oparciu o uchwałę nr IX/119/2007 

Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi 

powiatowej nr 3726P ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. polegającego na 

remoncie chodnika na odcinku od ul. Wrzesińskiej do ul. Westerplatte o 

długości 154 mb. – w kwocie 50.000 zł, realizacja w 100% planu.

H. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst                        
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup�w 
inwestycyjnych (� 6300).

Dział Rozdział Treść
Plan na 
2007 
rok 
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem

Wykonanie 
w 2007 

roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

851 Ochrona zdrowia 14.600 100.0 14.600,00 100,0

85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 14.600 100.0 14.600,00 100,0

Og�łem 14.600 x 14.600,00 x

Środki z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakup�w inwestycyjnych otrzymano                    

i zrealizowano w 100% planu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Środzie Wlkp.

Środki otrzymano na podstawie umowy Nr 91/DZV/2007 z dnia                 

8 listopada 2007 r. zawartej pomiędzy Wojew�dztwem Wielkopolskim,                    

a Powiatem Średzkim. 
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I. ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRACY
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 
finansowanie koszt�w wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 
społeczne pracownik�w powiatowego urzędu pracy (� 2690)

Dział Rozdział Treść
Plan na 
2007 
rok               
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem

Wykonanie 
w 2007 
roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

853

Pozostałe 
zadania w 
zakresie 
polityki 
społecznej

169.600 100,0 169.600,00 100,0

85322 Fundusz Pracy 169.600 100,0 169.600,00 100,0

Og�łem 169.600 x 169.600,00 x

Środki z Funduszu Pracy w 2007 r. otrzymano i zrealizowano 100 % 

planowanej kwoty. Na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy – 7% środk�w Funduszu Pracy stanowi doch�d 

powiatu, kt�ry ma być przeznaczony na finansowanie wynagrodzeń i opłacenie 

składek na ubezpieczenia społeczne pracownik�w Powiatowego Urzędu Pracy. 

Kwotę 169.600 zł wprowadzono do planu dochod�w powiatu na podstawie 

pisma znak. DF.I.-4021-01-AK/07 z dnia 5 lutego 2007 r. otrzymanego z 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

J. ŚRODKI OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO 
SEKTORA FINANS�W PUBLICZNYCH
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finans�w publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finans�w publicznych (� 2460)

Dział Rozdział Treść
Plan na 

2007 rok
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem

Wykonanie 
w 2007 
roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

020 Leśnictwo 74.000 100,0 72.498,04 100,0

02001 Gospodarka 
leśna 74.000 100,0 72.498,04 100,0

Og�łem 74.000 x 72.498,04 x

Powyższe środki Powiat otrzymał na podstawie umowy podpisanej z Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Przedmiotem umowy 

jest określenie przekazywania na rachunek budżetu Powiatu środk�w 
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finansowych na wypłaty ekwiwalent�w dla właścicieli grunt�w za wyłączenie 

tych grunt�w z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W 2007 

otrzymano 72.498,04 zł, tj. 97,9 % planu.

K. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹR�DEŁ
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związk�w 
gmin), powiat�w (związk�w powiat�w), samorząd�w wojew�dztw, 
pozyskane z innych źr�deł (� 2700)

Dział Rozdział Treść
Plan na 
2007 
rok  
w zł

Udział 
planowanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem

Wykonanie 
w 2007 
roku

Udział 
wykonanych 
dochod�w w 
dochodach  

og�łem
1 2 3 4 5 6 7

801 Oświata i 
wychowanie 3.073 100,0 6.812,86 100,0

80120 Licea 
og�lnokształcące 3.073 100,0 6.812,86 100,0

Og�łem 3.073 x 3.071,00 x

Dochody w kwocie 3.071,00 zł uzyskano w związku z przystąpieniem 

Liceum Og�lnokształcącego w Środzie Wlkp. do realizacji projektu pn. 

„Pozostałości architektury socjalistycznej w Polsce i Niemczech”. Środki 

przyjęto do budżetu na podstawie pisma otrzymanego z Fundacji Wsp�łpracy 

Polsko – Niemieckiej z dnia 19 kwietnia 2007 r.

Środki w kwocie 3.741,86 zł otrzymano z Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates, jako refundację wydatk�w 

poniesionych w 2006 r. ze środk�w własnych na realizację projektu                    

pn. „Zaginiony świat. Losy Polak�w i Czech�w z gwiazdą Dawida” w ramach 

programu Unii Europejskiej Socrates Comenius.
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Stan zatrudnienia
W Starostwie Powiatowym, jednostkach organizacyjnych, jednostkach 

powiatowych w dniu 31 grudnia 2006 roku zatrudnienie wynosiło 556,72 

etat�w oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie 

Wlkp. 247,25 etat�w.    

Struktura zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i jednostkach 

powiatowych przedstawia się następująco:

Stan na Stan na + wzrost

31.12.2006r. 31.12.2007r.    – spadek

Administracja 206,41 196,80        - 9,61

Obsługa 100,30 105,00 + 4,70

Prace interwencyjne i roboty publiczne 8,00 8,60 + 0,60 

Nauczyciele razem w tym: 250,31 246,32       - 3,99 
Stażyści 14,57 9,61        - 4,96

Kontraktowi 40,23 38,59        - 1,64 

Mianowani 144,77 33,04        - 11,73

Dyplomowani                                   50,74 65,08 + 14,34

RAZEM 565,02 556,72       - 8,30

Zatrudnienie według zadań, realizowanych w poszczeg�lnych działach 

klasyfikacji budżetowej , jednostkach organizacyjnych Powiatu, inspekcji i 

straży 

oraz SPZOZ w Środzie Wlkp., przedstawia się następująco:
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zatrudnienie

nauczyciele
D

zi
ał

Treść
og�łem

komenda

admini-
stracja

Jednostka 
Ratowniczo
-
Gaśnicza

obsługa

prace 
finanso-
wane ze 
środk�w 
Funduszu 
Pracy, 
prace 
interwe-
ncyjne i 
roboty 
publiczne 
oraz osoby 
nie-będące 
nauczy-
cielami 
zatrudnieni 
za zgodą 
Kuratora 
Oświaty st

aż
yś

ci

ko
n

tr
ak

to
w

i

m
ia

n
ow

an
i

dy
pl

om
ow

an
i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

600 Transport i 
łączność (razem) 21,00 11,00 10,00 - - - -

Zarząd Dr�g 
Powiatowych 21,00 11,00 10,00 - - - -

710 Działalność 
usługowa (razem) 16,50 16,50 - - - - - -

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego

5,50 5,50 - - - - - -

Gospodarstwo 
pomocnicze: 
Powiatowy 
Ośrodek 

Dokumentacji 
Geodezyjnej i 

Kartograficznej

11,00 11,00 - - - - - -

750
Administracja 

publiczna (razem) 62,00 61,00 1 - - - - -

Starostwo 
Powiatowe 62,00 61,00 1 - - - - -

754 Bezpieczeństwo 
publiczne i 

ochrona 
przeciwpożarowa 

(razem)

50,00 11,00 39,00 - - - - -

Komenda 
Powiatowa 

Państwowej Straży 
Pożarnej

50,00 11,00 39,00 - - - - -

801
Oświata i 

wychowanie 
(razem)

301,35 27,50 47,00 0,85 9,61 36,71 120,27 59,41

Liceum 
Og�lnokształcące 52,10 4,00 7,50 0,85 2,53 5,85 16,70 14,67

Zesp�ł Szk�ł 
Ekonomicznych 39,82 4,50 7,75 - 0,61 6,13 18,14 2,69

Zesp�ł Szk�ł 
Rolniczych 90,18 8,00 10,25 - 2,49 9,06 42,19 18,19

Zesp�ł Szk�ł 
Zawodowych 99,97 6,00 10,50 - 3,98 15,67 42,57 21,25

Powiatowy 
Ośrodek 

Doskonalenia 
Nauczycieli

4,28 1,00 - - - - 0,67 2,61
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gospodarstwo 
Pomocnicze 

Zespołu Szk�ł 
Rolniczych w 

Kijewie

15,00 4,00 11,00 - - - - -

852 Pomoc społeczna 
(razem) 51,45 46,7 2,75 - - - 2,00 -

Publiczna 
Plac�wka 

Opiekuńczo-
Wychowawcza w 

Szlachcinie

14,70 12,70 - - - - 2,00 -

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie
36,75 34,00 2,75 - - - - -

853

Pozostałe 
zadania w 

zakresie polityki 
społecznej 

(razem)

26,50 18,75 - 7,75 - - - -

Powiatowy Urząd 
Pracy 23,75 16,00 - 7,75 - - - -

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie
2,75 2,75 - - - - - -

854
Edukacyjna 

opieka 
wychowawcza 

(razem)
26,17 2,60 5,25 - - 1,88 10,77 5,67

Internat Zespołu 
Szk�ł 

Ekonomicznych
5,25 0,50 2,75 - - - 2,00 -

Internat Zespołu 
Szk�ł Rolniczych 4,00 - 2,00 - - - 2,00 -

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

11,35 1,85 0,50 - - 1,00 4,00 4,00

Powiatowy 
Szkolny Ośrodek 

Sportowo-
Turystyczny

5,57 0,25 - - - 0,88 2,77 1,67

921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego 

(razem)
1,75 1,75 - - - - - -

Powiatowa 
Biblioteka 
Publiczna

1,75 1,75 - - - - - -

Og�łem
556,72 196,80 105,00 8,60 9,61 38,59 133,04 65,08

Samodzielny Publiczny  
Zesp�ł Opieki Zdrowotnej

247,25

Z analizy por�wnawczej zatrudnienia wg stanu na 31 grudnia 2007 roku 

do zatrudnienia na 31 grudnia 2006 roku wynika spadek o 8,30 etat�w,               

w tym: w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej           

o 2 etaty, w Starostwie Powiatowym o 1,35 etatu, w Zespole Szk�ł 
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Ekonomicznych o 2,02 etatu, w Zespole Szk�ł Zawodowych o 8,92 etatu, w 

Zespole Szk�ł Rolniczych o 4,43 etatu, w Powiatowym Urzędzie Pracy o 2 etaty, 

natomiast zatrudnienie zwiększyło się w Liceum Og�lnokształcącym o 3,62 

etatu, w Zarządzie Dr�g Powiatowych o 2 etaty, w Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego o 0,50 etatu, w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej o 2,50 etatu, w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli o 0,05 etatu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o 3,75 

etatu.
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II. ANALIZA WYDATK�W BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2007 roku określone 

zostały na kwotę 32.866.568 zł – wykonano 32.189.787,60 zł, tj. 97,9% 

planu, w tym:

wydatki bieżące 30.125.612,60 zł co stanowi 98,4% planu,

wydatki majątkowe 2.064.175,00 zł co stanowi 92% planu.

Wydatki z podziałem na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń, inwestycje, zakupy inwestycyjne, 

dotacje celowe na pomoc finansową.

Lp. WYSZCZEG�LNIENIE
PLAN
2007

WYKONANIE NA 
31.12.2007 r. %

4:3
1 2 3 4 5

1. Wydatki rzeczowe bieżące 11.559.342 11.162.730,90 96,6

2. Wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń

19.064.729 18.962.881,70 99,5

3. Razem wydatki bieżące        
(1+2)

30.624.071 30.125.612,60 98,4

4. Wydatki na realizację 
inwestycji

1.565.497 1.389.375,00 88,7

5. Wydatki na zakupy 
inwestycyjne

377.000 374.800,00 99,4

6.

Dotacja celowa na pomoc 
finansową na 
dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i 
zakup�w inwestycyjnych

300.000 300.000,00 100

7. Razem wydatki 
majątkowe (4+5+6)

2.242.497 2.064.175,00 92

8. Og�łem wydatki (3+7) 32.866.568 32.189.787,60 97,9

Planowane wydatki rzeczowe bieżące stanowią 37,7% w stosunku do 

og�łu wydatk�w bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń stanowią 62,3% w stosunku do og�łu wydatk�w bieżących.

Realizacja wydatk�w bieżących w 2007 roku wyniosła 98,4% planu. 

Planowane wydatki majątkowe stanowią 6,8% planu wydatk�w og�łem. 

Realizacja wyniosła w 2007 roku 92% planowanej kwoty wydatk�w 

majątkowych. 
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Struktura rodzajowa rocznego planu i wykonania wydatk�w budżetowych powiatu do dział�w 
klasyfikacji budżetowej

z tego:

w tym

wydatki 
majątkowe 

plan

Plan wydatki 
bieżące-

plan dotacje -
plan

wynagrodze-
nia, pochodne 

od 
wynagrodzeń -

plan

Dział Treść

wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie

wykonanie

1 2 3 4 5 6 7
7.000 7.000 0,00 0,00 0,00

010 Rolnictwo i łowiectwo
7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

90.680 90.680 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo

88.977,64 88.977,64 0,00 0,00 0,00
3.693.430 3.233.027 200.000 821.678 460.403

600 Transport i łączność
3.661.456,90 3.228.269,52 200.000,00 821.634,66 433.187,38

228.988 195.988 0,00 0,00 33.000
700 Gospodarka mieszkaniowa

204.812,48 171.812,48 0,00 0,00 33.000,00
372.440 372.440 0,00 187.571 0,00

710 Działalność usługowa
369.561,42 369.561,42 0,00 187.568,72 0,00
3.962.242 3.903.842 0,00 2.605.749 58.400

750 Administracja publiczna
3.766.632,44 3.735.453,31 0,00 2.523.582,85 31.179,13

2.571.082 2.241.682 0,00 1.749.877 329.400
754 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 2.566.280,20 2.239.080,20 0,00 1.749.871,64 327.200,00

700.906 700.906 0,00 0,00 0,00
756

Dochody od os�b prawnych, 
od os�b fizycznych i od 
innych jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem 680.872,82 680.872,82 0,00 0,00 0,00

350.000 350.000 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego

317.473,63 317.473,63 0,00 0,00 0,00
108.818 108.818 0,00 0,00 0,00

758 R�żne rozliczenia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.947.972 13.077.578 364.378 10.735.844 870.394
801 Oświata i wychowanie

13.836.315,83 13.057.595,44 364.194,00 10.732.997,89 778.720,39
44.766 44.766 0,00 0,00 0,00

803 Szkolnictwo wyższe
44.766,00 44.766,00 0,00 0,00 0,00
1.211.650 720.750 164.000 0,00 490.900

851 Ochrona zdrowia
1.162.821,24 701.933,14 161.797,40 0,00 460.888,10

2.788.431 2.788.431 63.187 1.326.208 0,00
852 Pomoc społeczna

2.751.328,24 2.751.328,24 63.186,57 1.326.107,51 0,00
824.806 824.806 35.378 642.589 0,00853 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 810.333,54 810.333,54 35.378,00 640.426,49 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
1.791.957 1.791.957 36.040 995.213 0,00

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 1.753.822,33 1.753.822,33 34.200,00 980.691,94 0,00

163.800 163.800 127.800 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 159.791,89 159.791,89 127.795,90 0,00 0,00
7.600 7.600 5.000 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna i sport
7.541,00 7.541,00 5.000,00 0,00 0,00

32.866.568 30.624.071 995.783 19.064.729 2.242.497
Og�łem

32.189.787,60 30.125.612,60 991.551,87 18.962.881,702.064.175,00

Informacja dotycząca realizacji wydatk�w bieżących według dział�w, 
rozdział�w klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem jednostek organiza-
cyjnych oraz jednostek stanowiących aparat pomocniczy kierownik�w 
służb, inspekcji i straży, przez kt�re realizowane były zadania Powiatu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
plan – 7.000 zł,
wykonanie – 7.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym dziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa 

na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat. Zaplanowana kwota została wykorzystana 

w 100% na wykonanie klasyfikacji gleboznawczej grunt�w pod zalesianie.

Dział 020 – Leśnictwo
plan – 90.680 zł,
wykonanie – 88.977,64 zł, co stanowi 98,1% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie w:

1) rozdziale 02001 – Gospodarka leśna  
plan – 74.000 zł,

wykonanie – 72.498,04 zł, co stanowi 98% planu.

W tej kwocie wypłacono świadczenia należne właścicielom grunt�w rolnych za 

wyłączenie tych grunt�w z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 

Wypłata następowała kwartalnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Starostą Średzkim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 

290/07200-3025/DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. o przekazanie 

środk�w finansowych na wypłatę ekwiwalent�w za wyłączenie grunt�w z
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upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, aneksem nr 1 do umowy z dnia  

5 grudnia 2006r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami przez zainteresowanych 

do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. 

2) rozdziale 02002 – Nadz�r nad gospodarką leśną 
plan – 16.680 zł,

wykonanie – 16.479,60 zł, co stanowi 98,8% planu.

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą realizacji nadzoru nad lasami nie 

stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadania te prowadzą Nadleśnictwa: 

Jarocin, Czerniejewo i Babki, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wydatki zostały zrealizowane w 98,8% planowanej kwoty w związku z 

weryfikacją powierzchni nadzorowanej przez nadleśnictwa Czerniejewo i Babki.

Dział 600 – Transport i łączność 
plan – 3.693.430 zł,
wykonanie – 3.661.456,90 zł, co stanowi 99,1% planu.

Wydatki zakwalifikowane do tego działu realizowane były w Zarządzie Dr�g 

Powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym.

1) rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa 
plan – 316.740 zł,

wykonanie – 316.649,97 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 81.176,00 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.036,86 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 18.487,61 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3.620,70 zł,

e) bieżącej działalności – 207.328,80 zł, w tym na:

paliwo, farby, narzędzia, podkłady kolejowe, części zamienne, rynny, 

węgiel, rury – 33.088,06 zł,

wodę i energię elektryczną – 6.613,49 zł,

remonty parowozu PX 48 1756, drezyny i piły spalinowej – 101.461,63 zł,

opłacenie operatora kolejki i dozoru technicznego, przeglądu gaśnic oraz 

komin�w, wywozu nieczystości, wyrobu formy do klock�w hamulcowych  

– 37.364,84 zł,

usługi telekomunikacyjne – 3.967,23 zł,

badania lekarskie nowozatrudnionych pracownik�w – 339,00 zł,
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podr�że służbowe – 163,74 zł,

ubezpieczenia pracownik�w i opłaty sądowe – 350,00 zł,

zakup napoi, posiłk�w regeneracyjnych, środk�w czystości, odzieży 

roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie – 15.946,31 zł,

wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o dzieło – 5.700,00 zł,

opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wydanie świadectwa 

bezpieczeństwa oraz za doz�r nad urządzeniami technicznymi Powiatowej 

Kolejki Wąskotorowej – 2.274,50 zł, 

opłaty na rzecz budżet�w jednostek samorządu terytorialnego – opłata 

skarbowa - 60,00 zł .

2) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 3.376.690 zł, w tym wydatki na inwestycje – 460.403 zł,

wykonanie – 3.344.806,93 zł, co stanowi 99,1% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były w Zarządzie Dr�g Powiatowych oraz 

w Starostwie Powiatowym.

W Zarządzie Dr�g Powiatowych wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 553.568,71 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 41.114,89 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 121.250,59 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 13.108,28 zł,

e) umowy o dzieło na wykonanie projekt�w organizacji ruchu drogowego –

1.300,00 zł,

f) bieżącej działalności – 1.981.277,08 zł,

g) wydatk�w na inwestycje – 433.187,38 zł.

Na bieżące utrzymanie wydano – 1.981.277,08 zł, w tym na:

a) zakup napoi, posiłk�w regeneracyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie 

odzieży roboczej, zakupu środk�w czystości i odzieży roboczej- 32.764,02 zł,

b) zakup grysu, tłucznia, piasku, masy bitumicznej, emulsji, betonu, farb, 

cementu, paliwa, części zamiennych do środk�w trwałych, znak�w, słupk�w, 

gazet oraz pozostałych materiał�w do bieżącej działalności – 303.961,14 zł,

c) energię elektryczną, gaz i wodę – 22.535,52 zł,

d) remonty środk�w trwałych – 17.667,97 zł,

e) pozostałe remonty – 752.161,24 zł, w tym:

drogi nr 2468P w miejscowości Jeziory Małe – 124.133,08 zł, w tym 

50.000,00 zł stanowi pomoc finansową z gminy Zaniemyśl,
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drogi nr 2410P ul. Topolska w Środzie Wlkp.– 69.385,76 zł, w tym 

45.000,00 zł stanowi pomoc finansową z gminy Środa Wlkp.,

drogi nr 3737P w miejscowości Czarnotki – 34.471,12 zł, w tym 

15.000,00 zł stanowi pomoc finansową z gminy Zaniemyśl,

drogi nr 3667P ul. Klonowa w miejscowości Sulęcinek – 196.183,32 zł, w 

tym 100.000,00 zł stanowi pomoc finansową z gminy Krzykosy,

drogi nr 3679P Boguszyn – granica powiatu średzkiego – 199.998,52 zł, w 

tym 100.000,00 zł stanowi pomoc finansową z gminy Nowe Miasto nad 

Wartą,

drogi nr 3726P ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. – 97.517,43 zł, w tym 

50.000,00 zł, stanowi pomoc finansową z gminy Środa Wlkp., 

drogi nr 3726P ul. Hallera w Środzie Wlkp. – 30.472,01 zł – kwota w 

100% stanowi pomoc finansową z gminy Środa Wlkp. 

f) usługi, w tym: wycinka drzew, utrzymanie promu, utrzymanie dr�g: 

utrzymanie zieleni, oznakowanie, utrzymanie kanalizacji, utrzymanie 

czystości, zimowe utrzymanie dr�g, przeglądy samochod�w, konserwacja 

alarmu, usługi prawne – 790.052,00 zł,

g) badania lekarskie nowozatrudnionego pracownika – 80,50 zł,

h) zakup usług dostępu do sieci Internet – 888,32 zł,

i) usługi telekomunikacyjne – 17.511,86 zł,

j) czynsz za pomieszczenia biurowe – 11.479,91 zł,

k) podr�że służbowe – 240,20 zł,

l) ubezpieczenie majątku i opłaty sądowe – 13.391,50 zł,

m) podatek od nieruchomości – 2.955,00 zł,

n) opłata za zarząd gruntami, rejestrację pojazdu oraz za wykonanie mapy 

geodezyjnej – 2.431,00 zł,

o) opłaty na rzecz budżetu państwa  - 1.371,00 zł (opłata za grunty leśne),

p) szkolenia pracownik�w – 608,00 zł,

r) zakup materiał�w papierniczych – 3.057,33 zł,

s) zakup akcesori�w komputerowych, w tym program�w i licencji – zakup 

program�w antywirusowych - 8.120,57 zł.

Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 433.187,38 zł, tj. 94,1% planu, 

w tym na:

realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Dębicz w 

ciągu drogi Nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla” – realizacja 418.669,38 zł, 

tj. 96,2% planu, ze środk�w powiatu,
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sporządzenie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Witosa, 

Wrzesińskiej, Nekielskiej” – realizacja 14.518,00 zł, tj. 96,8% planu, ze 

środk�w własnych powiatu.

Realizacja powyższych zadań w Zarządzie Dr�g Powiatowych.

Wydatki w kwocie 10.000 zł zaplanowane w Starostwie Powiatowym na 

wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dr�g 

Trzebisławki – Koszuty – Kijewo – Borowo” w 2007 r. nie została zrealizowana. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 29 grudnia 2006 r. 

dotyczącym powierzenia Gminie administrowania drogami powiatowymi na 

terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieżącego utrzymania dr�g, oraz 

aneksem nr 1 z dnia 13 kwietnia 2007 r., w 2007 roku, powiat przekazał 

gminie Środa Wlkp. dotację celową na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (um�w) między jednostkami samorządu terytorialnego 

w kwocie 200.000,00 zł, tj. 100% środk�w zaplanowanych na ten cel.

Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 228.988zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej –
135.288 zł,
wykonanie – 204.812,48 zł, tj. 89,4%planu, w tym z dotacji celowej 

– 127.819,10 zł. 

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym, w tym:

a) wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie – 127.819,10 zł, z tego na:

szacowanie nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego grunt�w Skarbu Państwa – 16.018,60 zł,                    

wypłatę odszkodowań na rzecz os�b fizycznych za zajęte przez Powiat 

Średzki z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości pod drogi publiczne –

powiatowe – 110.488,00 zł,

ogłoszenia w prasie – 58,56 zł,

tłumaczenie ksiąg wieczystych – 1.253,94 zł.

b) wydatki ze środk�w powiatu – 76.993,38 zł, z tego na:
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szacowanie nieruchomości oraz podział geodezyjny nieruchomości –

15.111,20 zł, 

ogłoszenia w prasie – 9.220,27 zł,

usługi dotyczące przeniesienia licznika oraz prace kominiarskie –

610,00 zł, 

wykonanie prac remontowo- budowlanych w budynku przy ul. Libelta 4 

– 6.500,00 zł,

opłata za sporządzenie odpisu z księgi wieczystej – 84,00 zł, 

podatek rolny – 99,00 zł,

akty notarialne – 942,20 zł,

opłaty pocztowe – 206,71 zł, 

odsetki od redyskonta weksli ( dot. zakupu nieruchomości przy ul. 

Żwirki i Wigury) – 11.220,00 zł,

opłacenie III raty za zakup nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury –

33.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 
plan – 372.440 zł,
wykonanie – 369.561,42 zł, co stanowi 99,2% planu.

Wydatki w dziale 710 realizowane były w:

1) rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
plan – 145.500 zł, 

wykonanie – 145.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat. 

Zadania realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

wykonania usług materialno – technicznych dotyczących aktualizacji i 

utrzymania państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, zgodnie 

z zawartą umową zlecenia pomiędzy Starostą Średzkim a Powiatowym 

Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 20 

grudnia 2006 roku, aneksem nr 1 z dnia 29 stycznia 2007 r. oraz 

aneksem nr 2 z dnia 30 marca 2007 r. – w kwocie 95.500,00 zł,

modernizacji ewidencji grunt�w i budynk�w dla miasta Środa Wlkp. –

50.000,00 zł.
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2) rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan – 1.100 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat- 1.000 zł,

wykonanie – 72,65 zł, w tym z dotacji celowej – 25,85 zł.

Wydatki dotyczyły opracowań dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do uregu-

lowania spraw własnościowych (opisy, mapy, wyciągi z wykazu zmian grunto-

wych, światłokopie). Wydatki realizowane były z dotacji celowych na zadania 

rządowe w kwocie 25,85 zł i środk�w własnych powiatu w kwocie 46,80 zł. 

3) rozdziale 71015 - Nadz�r budowlany
Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Środzie Wlkp.

plan – 225.840 zł,

wykonanie – 223.988,77 zł, co stanowi 99,2% planu.

Środki na realizację zadań pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 147.485,26 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.386,30 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 30.697,16 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3.959,00 zł,

e) wydatk�w bieżącej działalności – 32.461,05 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

zakup materiał�w biurowych, paliwa, części do samochodu służbowego, 

pieczątek, wyposażenia biura – 12.037,97 zł,

wypłaty ekwiwalent�w BHP – 514,55 zł,

zakup energii i wody oraz koszty ogrzewania – 2.661,87 zł,

usługi: wywozu nieczystości, przeglądu samochodu, wypisu z rejestru 

grunt�w, abonamentu RTV, ogłoszeń prasowych, pomiaru zużycia 

paliwa w samochodzie służbowym oraz innych usług – 2.528,40 zł,

zakupu usług dostępu do sieci Internet – 789,39 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.922,54 zł,

usługi remontowe: konserwacja kserokopiarek, naprawa krzeseł –

300,00 zł,

badania okresowe pracownik�w – 149,00 zł,
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ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 2.214,00 zł,

zakup materiał�w papierniczych – 997,33 zł,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ocena 

stanu technicznego instalacji elektrycznej – 1.830,00 zł, 

zakup akcesori�w komputerowych (toner�w, tuszy do drukarek, 

program�w komputerowych) – 5.516,00 zł.  

Dział 750 - Administracja publiczna
plan – 3.962.242 zł,
wykonanie – 3.766.632,44 zł, co stanowi 95,1% planu.

Wydatki działu 750 realizowano w Starostwie Powiatowym w rozdziałach:

1) 75011- Urzędy wojew�dzkie
plan – 123.600 zł,

wykonanie – 123.600,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 46.576,00 zł,

prowadzenia ewidencji grunt�w na terenie gminy Krzykosy, Zaniemyśl, 

Dominowo i Nowe Miasto nad Wartą oraz sporządzenia zbiorczych danych dla 

jednostek samorządu dotyczących ewidencji grunt�w i budynk�w, zgodnie z  

umową z dnia 20 grudnia 2006 roku zawartą pomiędzy Starostą Średzkim a 

Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, aneksem 

nr 1 z dnia 29 stycznia 2007 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30 marca 2007 r.  –

wydatkowano 77.024,00 zł (w formie zakupu usług).

2) 75019 - Rady powiat�w 
plan – 273.065 zł,

wykonanie – 253.826,49 zł, co stanowi 92,9% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wypłat diet radnych w kwocie 243.689,82 zł, tj. 97,3 % planu – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr 

XXIII/101/2000 z dnia 26 października 2000 r.

b) wydatk�w bieżących w kwocie 10.136,67 zł, w tym:
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zakupu: materiał�w biurowych, tonera do kserokopiarki, statywu, 

dyktafonu i innych artykuł�w niezbędnych do obsługi Rady Powiatu 

Średzkiego – 1.825,91 zł,

zakupu usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, introligatorskich 

szkolenia radnych – 7.176,53 zł,

zakupu usług remontowych – naprawa kserokopiarki – 225,09 zł,

podr�ży służbowych – 290,95 zł,

zakupu materiał�w papierniczych – 449,83 zł,

zakupu akcesori�w komputerowych (uzupełnianie toner�w) – 168,36 zł.

3) 75020 Starostwa powiatowe
plan – 3.432.827 zł, 

wykonanie – 3.276.723,35 zł, co stanowi 95,5% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 1.947.174,13 zł, 

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 144.003,18 zł, 

c) pochodnych od wynagrodzeń – 385.038,79 zł, 

d) odpisu na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 51.974,47 zł, 

e) wpłat na PFRON – 14.666,00 zł, 

f) wydatk�w inwestycyjnych – 31.179,13 zł,

g) bieżącej działalności – 702.687,65 zł, w tym:

świadczenia rzeczowe bhp, wypłaty ekwiwalentu za materiały 

piśmiennicze oraz zakup okular�w korygujących dla pracownik�w, 

zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej dla pracownik�w Wydziału 

Środowiska – 9.627,87 zł,

stypendia dla uczni�w przyznane przez Radę Powiatu Średzkiego –

2.200,00 zł,

wynagrodzenia wypłacone na podstawie um�w zlecenia dotyczących: 

sporządzenia opinii do projekt�w i dokumentacji w zakresie 

hydrogeologii, geologii surowcowej i geologiczno – inżynierskiej na 

potrzeby Wydziału Środowiska – 6.159,50 zł, oraz dokonywania 

rejestracji pojazd�w w systemie teleinformacyjnym POJAZD na 

potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 3.000,00 zł,

zakupy na łączną kwotę 52.683,04 zł, w tym:

o materiał�w biurowych- 13.626,02 zł, 

o tablic informacyjnych i dziennik�w budowy – 2.180,75 zł,



45

o książek, czasopism – 7.678,84 zł,

o zakup zestaw�w komputerowych, w tym notebooka – 21.252,33 zł,

o pozostałe materiały (w tym m .in.: zakup flagi państwowej, czajnik�w 

elektrycznych, aparatu telefonicznego, wentylator�w, taśmy do 

archiwizowania, żar�wek, przedłużaczy, maty na podłogę, aparatu 

fotograficznego, szafy metalowej na potrzeby Wydziału Komunikacji i 

Transportu, niszczarki) – 5.298,06 zł,

o artykuł�w na potrzeby sekretariatu – 2.647,04 zł.

 zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – dotyczy pokrycia koszt�w 

eksploatacji budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1, gdzie mieszczą się biura 

Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Wydziału Edukacji, Kultury i 

Sportu Starostwa Powiatowego – 6.742,60 zł,

 remonty, na łączną kwotę 209.046,89 zł, w tym:

 naprawa i konserwacja kserokopiarek – 1.403,40 zł,

 przegląd klimatyzacji – 689,30 zł,

 wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa 

Powiatowego, przy ul. Daszyńskiego 5 – 196.403,91 zł,

 prace malarskie, elektryczne i inne  - 10.550,28 zł.

badania okresowe pracownik�w – 626,50 zł,

usługi, w tym: pocztowe, introligatorskie, ogłoszenia prasowe,  

wykonanie pieczątek, abonament RTV, wykonanie połączenia 

sieciowego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego przy            

ul. Daszyńskiego 5 i przy ul. Żwirki i Wigury 1, odnowienie certyfikatu 

dla podpis�w elektronicznych, utrzymanie strony internetowej powiatu 

na serwerze WOKiSS, opieka autorska: programu „Budżet Pro”, 

systemu „Samorządowy portal inf.”, strony internetowej powiatu, 

systemu obiegu dokument�w, koszty obsługi bankowej, prace 

elektryczne w budynku Starostwa i pozostałe usługi – 103.098,11 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.680,32 zł,

usługi telekomunikacyjne – 29.982,73 zł,

podr�że służbowe krajowe i zagraniczne – 34.047,11 zł,

r�żne opłaty i składki – 22.918,15 zł, w tym: składki z tytułu 

członkostwa Powiatu Średzkiego w WOKISS, Związku Powiat�w 

Polskich oraz stowarzyszeniu Droga S-11, ubezpieczenie majątku 

powiatu, opłaty sądowe, 

szkolenia pracownik�w Starostwa – 11.436,20 zł,
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opłaty za administrowanie i czynsze – koszty administracji budynk�w 

przy ul. Daszyńskiego 5 oraz Żwirki i Wigury 1 – 130.281,45 zł,

zakup materiał�w papierniczych do drukarek i kserokopiarek –

10.536,95 zł,

zakup akcesori�w komputerowych, w tym program�w i licencji na 

łączną kwotę 62.193,40 zł, w tym:

 aktualizacja i zakup program�w komputerowych – 25.947,95 zł,

 zakup płyt, dyskietek, toner�w, tuszy do drukarek oraz innych 

akcesori�w – 25.583,88 zł,

 zakup 14 monitor�w i 5 drukarek laserowych – 10.661,57 zł,

zapłata odsetek za zwłokę od niezapłaconych w terminie składek 

należnych ZUS – 2.426,83 zł. 

Pracownik odpowiedzialny za naliczanie i odprowadzanie składek, kt�ry 

przyczynił się do powstania szkody został zobowiązany do wpłaty ww 

należności. 

Realizacja w Starostwie Powiatowym.

Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 31.179,13 zł, tj. 53,4% planu, w 

tym zrealizowano zadania:

pn. „wykonanie instalacji awaryjnego zasilania energetycznego w 

budynku przy ul. Daszyńskiego 5” – 16.275,61 zł,

„instalacja systemu alarmowego” – 14.903,52 zł.

Realizacja w Starostwie Powiatowym.

4) 75045 - Komisje poborowe
plan – 24.000 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat  - 20.000 zł,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 

powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł.

wykonanie – 20.875,58 zł, co stanowi 86,9% w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej – 18.414,58 tj. 92,1% planu,

b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych 

porozumień – 2.461,00 zł, tj. 61,5%.



47

Wydatki związane były z potrzebą zapewnienia funkcjonowania Powiatowej 

Komisji Lekarskiej i Poborowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia os�b 

wchodzących w skład Komisji, wynagrodzenia os�b zatrudnionych do 

zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych, wypłacane 

na podstawie um�w zlecenia, usługi telekomunikacyjne, transport sprzętu, 

zakup materiał�w i niezbędnego wyposażenia, podr�że służbowe oraz badania 

specjalistyczne poborowych niezbędne do orzeczenia właściwej kategorii 

zdrowia.

5) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego   
plan – 107.000 zł,

wykonanie – 89.859,02 zł, co stanowi 84% planu.

Wydatki na promocję powiatu dotyczyły:

a) zakupu: 

map powiatu średzkiego – 5.350,00 zł, kt�re przeznaczone są dla 

turyst�w z kraju i zagranicy, odwiedzających powiat średzki,

nagr�d rzeczowych (książek) dla dzieci i młodzieży - uczestnik�w 

konkurs�w powiatowych – 3.345,41 zł,

album�w pn. „Powiat Średzki na dawnych poczt�wkach”                              

– 1.620,00 zł,

statuetek wręczonych laureatom konkursu „Ambasador Powiatu 

Średzkiego” – 854,00 zł,

kwiat�w w związku z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej przez Starostę 

– 499,02 zł,

publikacji dotyczących historii okolic powiatu średzkiego, kt�re zostały 

wręczone uczestnikom pleneru malarskiego w czerwcu 2007 r. – 295,00 

zł, oraz piłek nożnych na Powiatowy Turniej Piłki Nożnej LZS, kt�ry 

odbył się we wrześniu 2007 r. – 400,00 zł,

zakup pucharu na konkurs pod patronatem Starosty, podczas festynu  

„Emeryci się bawią” – 64,00 zł,

puchar�w i medali dla zwycięzc�w konkursu wędkarskiego organizo-

wanego przez Polski Związek Wędkarski – 182,03 zł,

materiał�w do przygotowania wystawy w Galerii „Korytage” przy ul. 

Żwirki i Wigury 1 oraz zakupy związane z obsługą delegacji 

zagranicznych – 455,02 zł. 
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b) usług związanych z:

organizacją uroczystej gali, podczas kt�rej rozstrzygnięto konkurs na 

Ambasadora Powiatu Średzkiego – 5.480,00 zł,

wykonaniem statuetek i gadżet�w promocyjnych z herbem powiatu 

oraz adresem strony internetowej powiatu – 22.874,85 zł,

wydrukiem dyplom�w – 51,02 zł,

uczestnictwem w Wiosennej Giełdzie Turystycznej oraz na targach 

FARMA 2007- zorganizowano samodzielne stanowisko powiatu, na 

kt�rym prezentowano walory turystyczne powiatu, gospodarstwa 

agroturystyczne i atrakcje turystyczne regionu  – 7.358,54 zł,

wywołaniem zdjęć – 346,00 zł,

koszt�w promocji na targach turystycznych w Londynie 854,00 zł, 

organizacją dla miłośnik�w Powiatowej Kolejki Wąskotorowej imprezy 

pn. RETRO – 2.820,42 zł,

opracowaniem aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego – 4.000,00 zł, 

koszty związane z podejmowaniem delegacji zagranicznych 5.228,47 zł,

opłaceniem usługi transportowej harcerzy na światowy zlot ZHP –

500,00,- zł,

organizacją szkolenia dla przedsiębiorc�w pn. „Możliwości pozyskania 

przez przedsiębiorc�w dotacji z Unii Europejskiej w latach 2007 –

2013” – 2.731,50 zł,

dofinansowania Dni Papieskich – 600,00 zł (opłacono oprawę 

artystyczną obchod�w Dni Papieskich), 

zleceniem wydania folder�w przedstawiających zabytki, szlaki 

turystyczne oraz ofertę agroturystyczną na terenie powiatu średzkiego –

13.224,80 zł,

zleceniem publikacji artykułu promującego walory turystyczne, 

przyrodnicze i gospodarcze powiatu średzkiego w Gazecie Wyborczej –

1.409,10 zł oraz życzenia świąteczne w prasie 207,38 zł,

wynajem powierzchni na dworcu PKP w Środzie Wlkp. – na podstawie 

umowy nr PR.4230-13/06 z dnia 19 kwietnia 2006r. wydzierżawiono 

na czas nieokreślony teren przy dworcu PKP w Środzie Wlkp. na 

kt�rym postawiono tablicę promującą przejazdy Powiatową Kolejką 

Wąskotorową – 147,86 zł. 

c) opracowania interaktywnej mapy powiatu średzkiego, kt�ra ma być 

zamieszczona na stronie internetowej powiatu – 1.220,00 zł,
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d) wynagrodzeń wypłacane na podstawie um�w o dzieło  - 1.943,00 zł, oraz na 

podstawie um�w zlecenia -1.857,00 zł,

e) zakupu usług obejmujących tłumaczenia - 3.940,60 zł (tłumaczenie na język 

angielski, niemiecki, francuski oraz włoski folder�w o powiecie średzkim). 

Powyższe zadania realizuje Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.

6) rozdział 75095 - Pozostała działalność     
plan – 1.750 zł,

wykonanie – 1.748,00 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem wiązanek z okazji obchod�w 

rocznic państwowych. Zadanie to realizował Wydział Polityki Społecznej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
plan – 2.571.082 zł, w tym: 

o z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat - 2.236.282 zł,

o z dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat– 169.400 zł,

o z dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (um�w) 
między jst – 45.000 zł,

o z dotacji celowych otrzymanych z samorządu wojew�dztwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (um�w) między jst – 115.000 zł,

wykonanie – 2.566.280,20 zł, co stanowi 99,8% planu.
Wydatki realizowane są w rozdziałach:

1) 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  
plan – 2.565.682 zł, w tym:

wykonanie – 2.563.470,41 zł, co stanowi 99,9% planu

a) wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat – plan 2.236.282 zł, wykonanie 2.236.270,41 zł, co stanowi 100% 

planu,
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b) wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat – plan 169.400 zł, wykonanie – 169.400,00 

zł, co stanowi 100% planu,

c) wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (um�w) między jst 

– plan 45.000 zł, wykonanie – 42.800,00 zł, co stanowi 95,1% planu,

d) wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z samorządu wojew�dztwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 

(um�w) między jst – plan 115.000 zł, wykonanie – 115.000,00 zł, co stanowi 

100% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 24.707,92 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.958,95 zł,

c) uposażeń i pozostałych należności funkcjonariuszy – 1.612.110,75 zł,

d) nagr�d rocznych dla funkcjonariuszy – 104.425,60 zł,

e) wydatk�w osobowych niezaliczonych do uposażeń – 157.628,88 zł, w tym: 

wypłaty r�wnoważnik�w w zamian za remont lokalu, r�wnoważnik�w za brak 

lokalu, gratyfikacje urlopowe, za przejazdy PKP raz w roku na koszt MSW, za 

dojazdy do szk�ł, pomocy mieszkaniowej, zasiłku na zagospodarowanie, 

zasiłku pogrzebowego,

f) pochodnych od wynagrodzeń  - 6.668,42 zł,

g) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.209,58 zł,

h) wydatk�w bieżącej działalności – 327.560,31 zł, w tym:

zakupu materiał�w administracyjno – biurowych, paliwa i olej�w 

samochodowych, umundurowania, pralko – suszarki, mebli, 

odkurzacza, materiał�w kwaterunkowych, wyposażenia radiostacji, 

rzutnika, laptopa, komputera, części zamiennych do pojazd�w, 

materiał�w do remont�w, materiał�w opatrunkowych, materiał�w 

malarskich oraz materiał�w do drobnych napraw – 114.873,00 zł,

zakupu energii elektrycznej, gazu i wody – 35.626,65 zł,

inspekcji ubrania gazoszczelnego, przegląd�w urządzeń techniki 

specjalnej, legalizacji tachografu, naprawy agregatu prądotw�rczego, 

konserwacji masek i zestawu pneumatycznego, pr�by ciśnieniowej 

agregatu hydraulicznego, legalizacji reduktora, dezynfekcji oraz 

pozostałe remonty – 9.375,44 zł,



51

badania lekarskie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej – 8.075,04 zł,

usługi: opłaty pocztowe, transportowe, komunalne, krawieckie, 

szkolenia funkcjonariuszy, usługi spedycyjne, przeglądy samochod�w, 

wykonania pieczątek, sprzątanie pomieszczeń biurowych - zapłata za 

faktury, abonament RTV, montaż instalacji nagłośnieniowej – 37.667,21 

zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.456,89 zł,

usługi telekomunikacyjne – 8.247,29 zł, 

podr�ży służbowych – 2.734,70 zł, 

podatku od nieruchomości – 6.554,00 zł,

opłata za tablice rejestracyjne do samochodu specjalnego – podnośnika 

SH25 oraz rejestracja łodzi motorowej – 228,50 zł,

opłata roczna za zarząd gruntami – 196,00 zł,

zakup materiał�w papierniczych – 1.246,37 zł,

zakup akcesori�w komputerowych (monitor�w, komputer�w, rzutnika, 

program�w komputerowych) – 10.423,00 zł,

r�wnoważniki dla funkcjonariuszy i ekwiwalenty - zakup środk�w bhp

oraz wypłata ekwiwalentu z umundurowanie – 88.608,22 zł,

sprzątania pomieszczeń biurowych – wynagrodzenia wypłacane na 

podstawie umowy zlecenia – 2.248,00 zł,

i) wydatk�w na zakupy inwestycyjne – łącznie 327.200,00 zł. Wydatek 

dotyczył pokrycia koszt�w zakupu podnośnika hydraulicznego –

zabudowy samochodu specjalnego PMT-25D – 284.400,00 zł oraz 

zakupu łodzi motorowej – 42.800,00 zł. 

2) rozdział 75414 - Obrona cywilna
plan – 1.400 zł, 

wykonanie – 0,00 zł.

3) rozdział 75495 – Pozostała działalność
plan 4.000 zł,

wykonanie – 2.809,79 zł, co stanowi 70,2% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

a) zakupu nagr�d dla uczestnik�w konkursu „W naszym powiecie z 

Pyrkiem bezpieczniej” – 653,10 zł, oraz przewozu dzieci – finalist�w na 

etap wojew�dzki konkursu – 267,50 zł, 
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b) usługi telekomunikacyjne – 439,20 zł,

c) montażu radiotelefonu – 1.449,99 zł.

Dział 756 – Dochody od os�b prawnych, od os�b fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem.
rozdział 75647 - Pob�r podatk�w, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych   

plan – 700.906 zł, 
wykonanie – 680.872,82 zł, co stanowi 95,5% planu.

Wydatki dotyczyły zakresu zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i 

Transportu Starostwa Powiatowego, w tym:

a) zakup praw jazdy, znak�w legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, dowod�w 

rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, druk�w komunikacyjnych 

– 418.733,58 zł,

b) usługi: wykonanie tablic rejestracyjnych – 262.139,24 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
rozdział 75702 Obsługa papier�w wartościowych, kredyt�w i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego.
plan – 350.000 zł,
wykonanie – 317.473,63 zł, co stanowi 90,7% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatk�w związanych z obsługą 

zaciągniętych przez Powiat kredyt�w: 

a) odsetek bankowych od kredyt�w zaciągniętych w:

Banku Ochrony Środowiska – 295.040,50 zł,

Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.151,65 zł,

PKO Bank Polski S.A. – 1.108,01 zł,

Gospodarczym Banku Wielkopolskim – 8.274,05 zł.

b) prowizji – 10.899,42 zł.

Dział 758 – R�żne rozliczenia
rozdział 75818 - Rezerwy og�lne i celowe
plan – 108.818 zł,
wykonanie – 0,00 zł.
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Dział 801 - Oświata i wychowanie
plan – 13.947.972 zł, w tym:
o zadania bieżące – 12.713.200 zł,

o zadania inwestycyjne – 570.394 zł,

o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup�w 

inwestycyjnych – 300.000 zł,

o dotacje dla szk�ł niepublicznych o uprawnieniach szk�ł publicznych –

364.378 zł.

wykonanie – 13.836.315,83 zł, co stanowi 99,2% planu. 
o zadania bieżące – 12.693.401,44 zł,

o dotacje dla szk�ł niepublicznych o uprawnieniach szk�ł publicznych –

364.194,00 zł

o zadania inwestycyjne – 478.720,39 zł,

o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup�w 

inwestycyjnych – 300.000 zł.

Zadania oświatowe realizowane są w 8 jednostkach organizacyjnych i 

finansowane z subwencji oświatowej oraz dotacji z gmin. Wykonanie 

planowanych zadań oświatowych w jednostkach organizacyjnych przedstawia 

się następująco:

1) rozdział 80110 - Gimnazja
plan – 1.182.073 zł,

wykonanie – 1.182.067,07 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Zespole Szk�ł Rolniczych w 

Środzie Wlkp., kt�ry prowadzi naukę o profilu gimnazjalnym. Wydatki 

dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 598.453,71 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 46.249,53 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń  - 127.596,69 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 41.284,60 zł,

e) bieżącej działalności – 68.482,54 zł, w tym:

zakupy: materiał�w administracyjno – biurowych, druk�w szkolnych, 

świadectw, dziennik�w, kredy do tablic, marker�w, materiał�w do 

bieżących napraw i konserwacji urządzeń, materiał�w gospodarczych 



54

niezbędnych do utrzymania czystości, czasopism, wyposażenia –

7.603,30 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 186,56 zł,

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 41.549,77 zł,

usługi: wyw�z nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne 

budynk�w, urządzeń i wentylacji, opłaty rejestracyjne – 11.259,92 zł,

podr�że służbowe krajowe – 169,25 zł,

wypłaty zapom�g zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego 

oraz ekwiwalentu za odzież ochronną – 1.517,78 zł,

badania okresowe pracownik�w – 381,79 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.194,86 zł,

usługi telekomunikacyjne – 3.319,31 zł,

zakup materiał�w papierniczych – 300,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych, w tym program�w i licencji –

1.000,00 zł.

W budżecie ujęto r�wnież dotację celową na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakup�w inwestycyjnych – dla Gminy Nowe Miasto nad 

Wartą, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej 

przy gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą”. Zaplanowana kwota w 

wysokości 300.000,00 zł została w 100% wydatkowana w II p�łroczu 2007 r., 

zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Średzkim, a gminą Nowe Miasto 

z dnia 30 lipca 2007 r. 

2) rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 
plan – 418.580 zł,

wykonanie – 418.572,91 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zesp�ł Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp., 

kt�ry prowadzi naukę o profilu gimnazjum specjalnego. Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 277.072,82 zł, 

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 18.114,32 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 62.375,01 zł, 

d) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.981,99 zł, 

e) bieżącej działalności – 42.028,77 zł, w tym:

 zakup: materiał�w do napraw bieżących i konserwacji, materiał�w 

administracyjno - biurowych, druk�w szkolnych, świadectw, 
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dziennik�w, marker�w, kredy, czasopism, wyposażenia, środk�w 

niezbędnych do utrzymania czystości – 7.182,61 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.898,56 zł,

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 24.866,74 zł,

usługi: wyw�z nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne 

pojazd�w, budynk�w, sprzęt�w biurowych, przewod�w kominowych, 

wentylacyjnych oraz gaśnic i hydrant�w, okresowe przeglądy urządzeń 

gazowych – 3.727,29 zł,

podr�że służbowe – 65,29 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 610,07 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.739,30 zł,

badania okresowe pracownik�w – 199,31 zł,

zakup materiał�w papierniczych – 300,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych – 591,93 zł,

wypłaty zapom�g zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego 

oraz ekwiwalentu za odzież ochronną – 847,67 zł.

3) rozdział 80120 - Licea og�lnokształcące
plan – 2.454.497 zł, w tym:

wykonanie – 2.454.457,80 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Zadania w tym rozdziale realizowały: Liceum Og�lnokształcące w Środzie 

Wlkp. oraz Zesp�ł Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp., kt�ry prowadzi naukę o 

profilu Liceum Og�lnokształcącego.  

Wydatki Zespołu Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp.
plan – 442.208 zł,

wykonanie – 442.199,70 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 292.923,34 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 26.186,34 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 66.487,07 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 19.606,00 zł, 

e) bieżącej działalności – 36.996,95 zł, w tym:

zakup: materiał�w do napraw bieżących, materiał�w administracyjno –

biurowych, świadectw, druk�w szkolnych, marker�w, dziennik�w 
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lekcyjnych, kredy, czasopism, środk�w niezbędnych do utrzymania 

czystości, wyposażenia – 4.756,24 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 137,36 zł,

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 24.354,86 zł,

usługi: wyw�z nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne 

budynk�w, gaśnic i hydrant�w, przeglądy okresowe urządzeń biurowych 

oraz przewod�w kominowych i wentylacyjnych, ogłoszenia w prasie, 

monitoring obiekt�w szkolnych, udział uczni�w w konkursach i 

olimpiadach – 3.440,25 zł,

podr�że służbowe – 196,09 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 591,11 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.619,85 zł,

zakup materiał�w papierniczych – 300,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych – 700,00 zł, 

badania okresowe pracownik�w – 186,69 zł,

wypłaty zapom�g zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego 

oraz ekwiwalentu za odzież ochronną – 714,50 zł.

Wydatki Liceum Og�lnokształcącego w Środzie Wlkp.
plan – 2.012.289 zł, w tym:

wykonanie – 2.012.258,10 zł, co stanowi 100 % planu, 

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 1.326.693,11 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 103.632,48 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń  - 274.253,28 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 90.637,00 zł 

e) bieżącej działalności - 201.515,23 zł, w tym:

wypłaty zapom�g zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego 

– 3.533,00 zł,

zakup materiał�w i wyposażenia – 6.825,00 zł, w tym: materiał�w 

malarskich, urządzeń elektrycznych, środk�w niezbędnych do 

utrzymania czystości – 5.527,47 zł oraz materiał�w na potrzeby 

realizacji projektu pn. „Pozostałości architektury socjalistycznej w 

Polsce i Niemczech” – 1.297,53 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.079,23 zł, w 

tym na potrzeby realizacji projektu pn. „Pozostałości architektury 

socjalistycznej w Polsce i Niemczech” – 88,00 zł,
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zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – 97.763,25 zł,

remonty – 39.672,10 zł, w tym: prace elektryczne, malarskie, 

stolarskie, oraz naprawa: ogrodzenia, sprzętu komputerowego, mebli, 

zniszczonej elewacji budynku szkoły, gablot, 

badania okresowe pracownik�w – 209,00 zł,

usługi: wyw�z nieczystości, abonament RTV, przeglądy techniczne 

urządzeń, usługi bankowe, stolarskie – 10.132,90 zł oraz usługi 

zakupione na potrzeby realizacji projektu pn. „Pozostałości 

architektury socjalistycznej w Polsce i Niemczech” – 1.623,10 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.268,90 zł,

usługi telekomunikacyjne – 11.033,99 zł,

zlecenia usługi na wykonanie ekspertyzy technicznej stropu nad 

ostatnią kondygnacją budynku liceum oraz ekspertyzy dachu -

łącznika pomiędzy szkołą, a salą gimnastyczną – 1.500,00 zł,

ubezpieczenia – 4.282,50 zł, 

stypendia dla uczni�w – 16.980,00 zł,

podr�że służbowe – 498,97 zł,

zakup akcesori�w komputerowych – 2.114,00 zł, 

wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w o dzieło – 999,29 zł.

Ponadto, w związku z realizacją przez Liceum Og�lnokształcące Środzie Wlkp.  

projektu pn. „Zaginiony świat. Losy Polak�w i Czech�w z gwiazdą Dawida” w 

ramach projektu SOCRATES COMENIUS zgodnie z zawartą umową Nr 

06/JPC/06-0030 w 2006 r. dokonano wydatk�w w kwocie 15.527,00 zł, w tym 

na:

- zakup materiał�w biurowych oraz kroniki – 806,11 zł,

- zakup usług transportowych, turystycznych i gastronomicznych –

14.677,89 zł,

- opłacenie ubezpieczenia dla uczestnik�w wyjazdu do Czech w 

ramach Programu Socrates Comenius – 43,00 zł.

4) rozdział 80123 - Licea profilowane
plan – 1.492.350 zł,

wykonanie – 1.490.332,87 zł, co stanowi 99,9% planu.

Zadania w tym rozdziale realizował: Zesp�ł Szk�ł Ekonomicznych, Zesp�ł Szk�ł 

Rolniczych oraz Zesp�ł Szk�ł Zawodowych.
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Wydatki zrealizowane w Zespole Szk�ł Ekonomicznych w Łęknie 
plan – 231.831 zł,

wykonanie – 231.823,05 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 145.204,00 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14.237,66 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 36.060,65 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 9.313,00 zł, 

e) bieżącej działalności – 27.007,74 zł, w tym:

wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli,  

ekwiwalentu BHP za odzież oraz wypłata zapom�g zdrowotnych dla 

nauczycieli z funduszu zdrowotnego – 12.520,68 zł,

zakupu oleju do samochodu służbowego, benzyny do kosiarki, czasopism, 

środk�w niezbędnych do utrzymania czystości, artykuł�w biurowych oraz 

materiał�w do drobnych remont�w – 543,32 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 80,65 zł,

zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 9.695,76 zł,

remonty, w tym: konserwacja sieci telefonicznej, kserokopiarki, systemu 

alarmowego, sprzętu gospodarczego – 128,95 zł,

badania okresowe pracownik�w – 222,45 zł,

usługi: kominiarskie, komunale pocztowe, wywozu nieczystości, 

monitoring obiekt�w szkolnych, ogłoszenia w prasie, opieka serwisowa 

nad kotłownią gazową, opieka informatyczna– 1.849,13 zł,

podr�ży służbowych – 167,11 zł, 

zakup usług dostępu do sieci Internet – 93,34 zł,

usługi telekomunikacyjne – 801,26 zł,

ubezpieczenia majątku i pojazd�w – 545,23 zł,

szkolenia pracownik�w – 233,45 zł,

zakup akcesori�w komputerowych – 87,46 zł,

zakup materiał�w papierniczych do drukarek i kserokopiarek – 38,95 zł.

Wydatki realizowane w Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp.
plan – 544.692 zł,

wykonanie – 544.685,66 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 366.746,62 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 26.186,34 zł,
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c) pochodnych od wynagrodzeń – 82.844,43 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 23.350,00 zł, 

e) bieżącej działalności – 45.558,27 zł, w tym:

zakup: materiał�w do napraw bieżących, materiał�w administracyjno -

biurowych, druk�w szkolnych, świadectw, dziennik�w szkolnych, kredy, 

czasopism, wyposażenia, środk�w niezbędnych do utrzymania czystości 

– 5.899,92 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 202,72 zł,

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 30.033,35 zł,

usługi: wyw�z nieczystości, przeglądy techniczne obiekt�w szkolnych, 

sprzęt�w biurowych, sprzętu przeciwpożarowego, okresowe przeglądy 

techniczne przewod�w kominowych i wentylacyjnych, montaż rolet w 

pomieszczeniach szkolnych, udział uczni�w w konkursach i 

olimpiadach, monitoring obiekt�w szkolnych – 4.336,61 zł,

podr�że służbowe – 98,21 zł,

badania okresowe pracownik�w – 229,33 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 702,94 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.000,78 zł,

zakup akcesori�w komputerowych – 800,00 zł,

zakup materiał�w papierniczych do drukarek i ksera – 282,62 zł,

wypłaty zapom�g zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego 

oraz ekwiwalentu za odzież ochronną – 971,79 zł.

Wydatki zrealizowane w Zespole Szk�ł Zawodowych w Środzie Wlkp. 
plan – 715.827 zł,

wykonanie – 713.824,16 zł, co stanowi 99,7% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 479.207,23 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 36.325,43 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 102.169,68 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 30.465,00 zł, 

e) bieżącej działalności – 65.656,82 zł, w tym:

zakupu materiał�w do remont�w (farb, świetl�wek, śrub, zamk�w, 

żar�wek, pędzli, kątownik�w), prasy, artykuł�w biurowych, paliwa do 

samochodu do nauki jazdy, nagr�d rzeczowych dla uczni�w, mebli 

biurowych, środk�w niezbędnych do utrzymania czystości 11.349,53 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.630,81 zł,
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zakupu energii elektrycznej, gazu i wody – 21.400,69 zł,

remonty, w tym: naprawa kserokopiarki, samochodu, dachu, 

komputera, pompy grzewczej – 6.900,00 zł,

badania okresowe pracownik�w  – 293,94 zł,

usługi: transportowe, komunalne, introligatorskie, pocztowe, 

przegląd�w technicznych, wywozu nieczystości, organizacja koncert�w 

muzycznych na uroczystości szkolne – 7.158,93 zł,

podr�że służbowe – 170,88 zł,

ubezpieczenie samochod�w i mienia  - 889,27 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 995,23 zł,

zakup materiał�w papierniczych – 426,28 zł,

zakup akcesori�w komputerowych w tym program�w i licencji 

(drukarek, oprogramowania, monitor�w, zestaw�w komputerowych, 

nagrywarki) – 7.058,58 zł,

usługi telekomunikacyjne – 744,44 zł,

usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 137,40 zł,

ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup okular�w korekcyjnych dla 

pracownik�w – 403,20 zł,

wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w zlecenia oraz um�w o 

dzieło – 5.097,64 zł. 

5) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
plan – 8.105.411 zł, w tym:

o wydatki bieżące – 7.170.639 zł,

o dotacje – 364.378 zł,

o wydatki inwestycyjne – 570.394 zł,

wykonanie – 8.001.919,89 zł, co stanowi 98,7% planu, w tym:

o wydatki bieżące – 7.159.005,50 zł,

o dotacje – 364.194,00 zł,

o wydatki inwestycyjne - 478.720,39 zł.

Zadania w tym rozdziale realizował: Zesp�ł Szk�ł Ekonomicznych, Zesp�ł Szk�ł 

Rolniczych, Zesp�ł Szk�ł Zawodowych oraz Starostwo Powiatowe.
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Wydatki zrealizowane w Zespole Szk�ł Ekonomicznych w Łęknie
plan – 1.236.016 zł,

wykonanie – 1.235.408,49 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 786.468,00 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 60.618,95 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 181.652,66 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 50.770,00 zł, 

e) bieżącej działalności – 155.898,88 zł, w tym:

wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, 

świadczenia BHP oraz zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli z funduszu 

zdrowotnego  – 60.935,19 zł,

zakupu: oleju napędowego, benzyny, artykuł�w biurowych, czasopism, 

materiał�w do drobnych napraw i remont�w, środk�w niezbędnych do 

utrzymania czystości – 2.577,13 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 656,84 zł,

zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 63.182,40 zł,

zakup usług remontowych (konserwacja ksera, systemu alarmowego, 

sprzętu gospodarczego, sieci telefonicznej) – 757,98 zł,

badania okresowe pracownik�w – 846,30 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 460,39 zł,

usługi telekomunikacyjne – 5.483,54 zł, 

usługi: kominiarskie, pocztowe, wywozu nieczystości, monitoring 

obiekt�w szkolnych, opieka serwisowa nad kotłownią gazową,  

prowadzenia strony internetowej, ogłoszenia w prasie, opieki 

informatycznej – 12.021,69 zł,

podr�ży służbowych – 1.478,27 zł, 

ubezpieczenia mienia i pojazd�w – 2.332,89 zł,

stypendia dla uczni�w – 900,00 zł,

wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w zlecenia – 2.577,80 zł, 

szkolenia pracownik�w – 983,23 zł,

zakup materiał�w papierniczych – 261,66 zł,

zakup akcesori�w komputerowych (tuszy, toner�w, dyskietek)– 443,57 zł.
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Wydatki realizowane w Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp.
plan – 2.063.377 zł, w tym:

o wydatki bieżące – 1.869.471 zł,

o wydatki majątkowe – 193.906 zł.

wykonanie – 2.062.753,44 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

o wydatki bieżące – 1.869.462,57 zł,

o wydatki majątkowe – 193.290,87 zł. 

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 1.210.089,17 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 86.426,56 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 249.405,79 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 63.232,23 zł,

e) bieżącej działalności – 260.308,82 zł, w tym:

zakup materiał�w do bieżących napraw i konserwacji sprzętu szkolnego 

oraz pojazd�w szkolnych, paliwa, materiał�w administracyjno -

biurowych, druk�w, świadectw szkolnych, legitymacji, dziennik�w 

szkolnych, marker�w, kredy, czasopism, pilarki do drewna, wyposażenia, 

środk�w niezbędnych do utrzymania czystości – 94.713,32 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 1.155,94 zł,

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 71.881,42 zł,

remonty: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie klas, naprawa 

pojazd�w szkolnych i urządzeń biurowych, konserwacja centrali i sieci 

telefonicznej, naprawa kserokopiarki i instalacji c.o. – 22.916,57 zł,

usługi: wyw�z nieczystości, przeglądy techniczne pojazd�w, sprzęt�w 

biurowych, sprzętu przeciwpożarowego oraz instalacji gazowej, 

przewod�w kominowych i wentylacyjnych, monitoring obiekt�w 

szkolnych, ogłoszenia w prasie, montaż rolet w pomieszczeniach 

szkolnych, udział uczni�w w konkursach i olimpiadach, wykonania 

bramy – 27.968,26 zł,

podr�że służbowe krajowe – 1.582,98 zł,

stypendia dla uczni�w – 900,00 zł,

badania okresowe pracownik�w – 724,18 zł,

wypłata zapom�g zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za odzież

ochronną – 4.177,26 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.545,21 zł,

usługi telekomunikacyjne – 4.533,38 zł,
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wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w zlecenia – 6.850,00 zł,

podatek od środk�w transportowych – 2.100,00 zł,

zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – 510,73 zł,

zakup akcesori�w komputerowych – 11.343,57 zł,

ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne – 7.406,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 

193.290,87 zł. Wydatki dotyczyły realizacji następujących zadań:

a) pn. „Pełna modernizacja węzła cieplnego z dostosowaniem do 

energooszczędnych rozwiązań” – 119.531,50 zł,

b) pn. „Budowa parkingu przy Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp.” –

73.759,37 zł.  

Wydatki realizowane w Zespole Szk�ł Zawodowych
plan – 4.361.640 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 296.488 zł,

wykonanie – 4.339.563,96 zł, co stanowi 99,5% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 2.692.737,54 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 205.844,15 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 579.585,38 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 172.424,00 zł,

e) bieżącej działalności – 403.543,37 zł, w tym:

świadczenia rzeczowe wynikające z przepis�w BHP (ekwiwalent za odzież 

roboczą, zakup okular�w korekcyjnych dla pracownik�w) – 2.284,80 zł,

stypendia dla uczni�w – 2.400,00 zł,

zakup: materiał�w do remont�w (farby, świetl�wki, śruby, zamki, 

pędzle, kąt�wki, żar�wki), artykuł�w biurowych, prasy, paliwa do 

samochod�w do nauki jazdy, artykuł�w higienicznych, nagr�d 

rzeczowych dla uczni�w, mebli biurowych, wyposażenia pracowni 

samochodowej, pompy obiegu grzewczego, kosiarki, materiał�w do 

opieki medycznej – 75.960,46 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.510,24 zł,

zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 127.094,11 zł,

remonty, w tym: naprawa sprzętu biurowego, samochodu, dachu, 

pompy grzewczej, wymiana okien – 54.709,39 zł,
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usługi: introligatorskie, transportowe, wywozu nieczystości, komunalne, 

pocztowe, przeglądy techniczne samochod�w, organizacja koncert�w 

muzycznych – 39.362,38 zł,

badania okresowe pracownik�w – 1.665,66 zł,

podr�że służbowe krajowe – 968,39 zł,

ubezpieczenie samochodu oraz mienia – 5.039,23 zł,

wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o 

działo – 28.769,85 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.639,74 zł,

usługi telekomunikacyjne – 3.817,90 zł,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –

778,60 zł,

zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – 2.492,92 zł,

zakup akcesori�w komputerowych, w tym: drukarki, oprogramowania, 

monitor�w, zestaw�w komputerowych, nagrywarki, dyskietek, płyt –

40.049,70 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w łącznej kwocie 285.429,52 zł. Wydatki 

dotyczyły realizacji przez jednostkę zadań:

a) pn. „Modernizacja pracowni samochodowej” w kwocie 179.032,86 zł, . 

b) pn. „ Modernizacja wymiennikowni c.o. i c.w.” w kwocie 106.396,66 zł.  

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe 
plan – 444.378 zł, w tym:

o dotacje – 364.378 zł.

o wydatk�w majątkowych – 80.000 zł.

wykonanie – 364.194,00 zł, co stanowi 82% planu, w tym:

o dotacje – 364.194,00 zł,

o wydatk�w majątkowych – 0,00 zł.

Wydatki dotyczą przekazanej w dotacji dla:

Prywatnej Szkoły Policealnej „EURONAUKA” w kwocie 94.672,00 zł, 

Policealnego Studium i Technikum Uzupełniającego „SZKOLENIOWIEC” 

w kwocie 269.522,00 zł.
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Dotację przekazano w oparciu o uchwałę nr VII/41/2003 Rady Powiatu 

Średzkiego z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szk�ł o uprawnieniach szk�ł publicznych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł dotyczą realizacji 

inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo rekreacyjnego 

przy Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp.” Zadanie nie zostało 

zrealizowane w 2007 r.

6) rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan – 214.021 zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (um�w) między 

jednostkami samorządu terytorialnego – 70.946 zł,

wykonanie – 208.590,84 zł, co stanowi 97,5% planu.

Zadania w tym rozdziale realizują: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli oraz 4 szkoły w zakresie dofinansowania szkoleń nauczycieli.

Wydatki realizowane w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
plan – 187.789,00 zł, w tym:

o dotacja celowa z otrzymana gmin na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (um�w) między jednostkami samorządu 

terytorialnego – 70.946 zł, 

o środki własne – 116.843 zł.

wykonanie – 183.785,45 zł, co stanowi 97,9% planu, w tym:

o realizacja z dotacji celowej otrzymanej z gmin – 70.945,58 zł,

o realizacja ze środk�w własnych – 112.839,87 zł.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 124.917,07 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.443,08 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 26.122,35 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 7.491,00 zł, 

e) bieżącej działalności – 15.811,95 zł, w tym:

zakup artykuł�w biurowych, komputera, bindownicy, tonera  –

4.185,89 zł,

zakup energii elektrycznej, wody i ogrzewania – 1.285,00 zł,
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usługi: pocztowe, wyw�z nieczystości, sprzątanie pomieszczeń 

biurowych, organizacja szkolenia przeprowadzonego przez Usługi 

Szkoleniowe Pedagogiczno – Psychologiczne nt. „Edukacja Matema-

tyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, wykonanie 

pieczątki, nadz�r nad systemem informatycznym – 3.723,83 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.389,86 zł,

podr�że służbowe krajowe – 1.670,36 zł, 

wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w o dzieło – za przepro-

wadzenie szkolenia dla nauczycieli nt. „Unowocześnianie procesu 

edukacyjnego przez stosowanie metod aktywizacji w nauczaniu” oraz 

kursu nt. „Emisja głosu” – 1.500,00 zł,

opłaty za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok”–153,96 zł,

naprawa kserokopiarki – 146,40 zł,

ubezpieczenie mienia – 478,75 zł,

zakup materiał�w papierniczych – 80,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych (płyty, dyskietki) – 197,90 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano – 24.805,39 zł, w tym w:

a) Liceum Og�lnokształcącym – 7.825,00 zł,

b) Zespole Szk�ł Ekonomicznych – 5.282,13 zł,

c) Zespole Szk�ł Rolniczych – 2.249,00 zł,

d) Zespole Szk�ł Zawodowych – 9.449,26 zł.

Wydatki te dotyczą dofinansowania kurs�w i szkoleń nauczycieli oraz zwrot�w 

koszt�w podr�ży służbowych.

7) rozdział 80195 - Pozostała działalność
plan – 81.040 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu – 13.532 zł,  

wykonanie – 80.374,45 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym z dotacji 

celowej – 13.114,45 zł.

Zaplanowane wydatki ze środk�w własnych dotyczą odpisu na Zakładowy 

Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emeryt�w i rencist�w. 

Realizacja wydatk�w wyniosła 66.900,00 zł, co stanowi 100% wydatk�w 

przewidzianych na ten cel: 

a) Liceum Og�lnokształcące – 13.380,00 zł,

b) Zesp�ł Szk�ł Rolniczych – 25.868,00 zł,
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c) Zesp�ł Szk�ł Ekonomicznych – 8.028,00 zł,

d) Zesp�ł Szk�ł Zawodowych – 15.164,00 zł,

e) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 4.460,00 zł.   

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 

bieżących zadań własnych powiatu, dotyczą wydatk�w na:

a) wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu 

maturalnego w łącznej kwocie 10.667,45 zł. Wydatki realizowały:

Liceum Og�lnokształcące – 3.462,45 zł,

Zesp�ł Szk�ł Rolniczych – 1.205,00 zł,

Zesp�ł Szk�ł Ekonomicznych – 2.763,00 zł,

Zesp�ł Szk�ł Zawodowych – 3.237,00 zł.

b) dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach 

„Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci 

narodowej – Podr�że historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” w kwocie 

2.207,00 zł – realizacja zadania Zesp�ł Szk�ł Zawodowych,

c) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych 

do rozpatrzenia wniosk�w nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego –

600,00 zł (w tym ze środk�w własnych powiatu 360,00 zł) – realizacja w 

Starostwie Powiatowym. 

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
rozdział 80309 - Pomoc materialna dla student�w i doktorant�w
plan – 44.766 zł, 
wykonanie – 44.766,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane są w Starostwie Powiatowym z dotacji celowej otrzymanej 

przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień i dotyczą:

a) wypłat stypendi�w dla student�w na rok akademicki 2006/2007 w 

ramach projektu nr Z/2.30/II/2.2.2/24/06 – 43.416,00 zł. 

Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu państwa oraz z Europejskiego 

Funduszu Społecznego,

b) zwrotu na konto Urzędu Marszałkowskiego niesłusznie pobranego 

stypendium (rok akademicki 2004/2005) – 1.350,00 zł, jako realizacja zaleceń 

pokontrolnych.
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Dział 851 - Ochrona zdrowia 
plan – 1.211.650 zł, w tym:

 z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat – 547.000 zł,

 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup�w 
inwestycyjnych – 14.600 zł,

wykonanie – 1.162.821,24 zł, co stanowi 95,9% planu.

1) rozdział 85111 - Szpitale og�lne
plan – 636.300 zł, w tym:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu  

opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego  – 160.000 zł,

o wydatki inwestycyjne – 476.300 zł. 

wykonanie – 606.085,50 zł, co stanowi 95,3% planu, w tym:

o realizacja dotacji – 159.797,40 zł,

o realizacja wydatk�w inwestycyjnych – 446.288,10 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 446.288,10 zł dotyczyły:

opracowania studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa jakości i 

dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chor�b sercowo 

– naczyniowych w SPZOZ w Środzie Wlkp.” – 7.000,00 zł,

wykonania dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla 

projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w 

SPZOZ w Środzie Wlkp.” – 139.995,00 zł, 

realizacji zadania pn. „Wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z 

dojazdem dla dw�ch karetek” – 299.293,10 zł.

W rozdziale tym przekazano r�wnież dotację celową dla SP ZOZ w Środzie 

Wlkp. w kwocie:

o 139.975,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu                      

pn. „Program rehabilitacji chorych po udarze m�zgu realizowanych 

w SPZOZ w Środzie Wlkp.”,
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o 19.822,40 zł z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego 

z zakresu promocji zdrowia pn. „Pielęgnacja i żywienie wcześniak�w 

w szczeg�lnie ważnym dla dziecka II p�łroczu życia”.

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym.

2) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan – 14.600 zł,

wykonanie – 14.600,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w 100% z pomocy finansowej 

udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakup�w inwestycyjnych. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego 

Wojew�dztwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej, prowadzonego przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 

Wydatki dotyczyły zakupu:

2 zestaw�w komputerowych,

drukarki laserowej,

projektora multimedialnego z ekranem.

3) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 
dla os�b nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
plan – 547.000 zł,

wykonanie 535.603,32 zł, co stanowi 97,9% planu.

Wydatki realizował Powiatowy Urząd Pracy z dotacji celowej otrzymanej z 

budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Z otrzymanych 

środk�w opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku.

4) rozdział 85195 - Pozostała działalność
plan – 13.750,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –

4.000 zł,

wykonanie – 6.532,42 zł, co stanowi 47.5% planu.
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Zadania w tym rozdziale realizował Wydział Polityki Społecznej Starostwa 

Powiatowego. Wydatki dotyczyły:

a) zakupu nagr�d na konkurs pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie ?” – 640,02 

zł oraz na konkurs wiedzy o AIDS/HIV – 777,40 zł, 

b) badań mammograficznych dla kobiet w wieku od 40-49 lat i powyżej 70 

roku życia – 3.115,00 zł.

W rozdziale tym przekazano r�wnież dotację dla PSD – Koła w Środzie Wlkp. w 

kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z 

zakresu ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna 
plan – 2.788.431 zł,
wykonanie – 2.751.328,24 zł, co stanowi 98,7% planu.

Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i zadań własnych 

powiatu realizowały: Publiczna Plac�wka Opiekuńczo – Wychowawcza Ognisko

Wychowawcze w Szlachcinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Starostwo Powiatowe.

1) rozdział 85201 - Plac�wki opiekuńczo - wychowawcze
plan – 675.065 zł,

wykonanie – 672.096,42 zł, co stanowi 99,6% planu.

Zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze opiekuńczo – wychowawczym 

wykonują:

a) Plac�wka Opiekuńczo – Wychowawcza Ognisko Wychowawcze w 
Szlachcinie. 
plan – 603.008 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na 

realizację zadań własnych powiatu – 16.575 zł,

wykonanie – 602.539,65 zł, co stanowi 100% planu, w tym z dotacji 

celowej – 16.512,50 zł.

Wydatki realizowane były ze środk�w własnych i dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 311.700,50 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.601,52 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 65.668,63 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 14.802,00 zł, 

e) bieżącej działalności – 188.767,00 zł, w tym:

wypłaty dodatk�w wiejskich dla nauczycieli – 4.511,54 zł,
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wypłaty drobnych miesięcznych kwot do własnej dyspozycji 

wychowank�w przebywających w plac�wce objętej całodobową pomocą –

3.520,00 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci umieszczonych w plac�wce –

829,08 zł,

wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o 

dzieło na wykonanie prac porządkowych i gospodarczych – 1.697,76 zł,

 zakup materiał�w do bieżącej działalności – 31.378,99 zł, w tym: 

materiał�w biurowych, artykuł�w higienicznych, materiał�w szkolnych, 

zabawek, odzieży i obuwia dla dzieci, paliwa do kosiarki, zegark�w dla 

wychowank�w, test�w wykrywających obecność narkotyk�w,  

wyposażenia do plac�wki,

zakup środk�w żywności w celu zapewnienia wyżywienia dzieci 

przebywających na pobycie całodobowym – 24.000,00 zł,

zakup lek�w i materiał�w medycznych – 2.199,36 zł,

zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – 34.999,96 zł,

remonty bieżące – 21.892,59 zł, w tym: prace malarsko –

konserwacyjne, naprawa podł�g, instalacji wodnej, instalacji 

elektrycznej oraz inne drobne naprawy,

badania okresowe pracownik�w – 295,00 zł,

usługi: gastronomiczne, fryzjerskie, pocztowe, transportowe, wyw�z 

nieczystości, nadzoru inspektora BHP, fotograficzne, stolarskie, 

krawieckie, porządkowe, zarządu nieruchomością, abonament RTV  –

44.899,59 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 887,64 zł,

usługi telekomunikacyjne – 7.021,60 zł,

podr�że służbowe – 3.882,71 zł, 

ubezpieczenie posiadanego sprzętu, mienia – 1.906,18 zł,

podatek od nieruchomości – 1.733,00 zł,

szkolenia pracownik�w – 1.762,00 zł,

zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – 350,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych – 1.000,00 zł.  

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
plan – 51.751 zł,

wykonanie – 49.251,00 zł, tj. 95,2 % planu.
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Wydatki w kwocie 49.251,00 zł dotyczyły pomocy pieniężnej:

 dla 8 wychowank�w na kontynuację nauki – 25.405,30 zł,

 dla 4 wychowank�w na usamodzielnienie – 16.470,00 zł,

 dla 6 wychowank�w na zagospodarowanie w formie rzeczowej –

7.375,70 zł.

Ponadto, wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazanej dotacji dla powiat�w 

na koszty utrzymania dzieci z terenu Powiatu Średzkiego umieszczonych w 

plac�wkach na terenie tych powiat�w. Dotacje przekazano na podstawie 

zawartego porozumienia z powiatem szamotulskim w kwocie 20.305,77 zł, co 

stanowi 100% planu. Realizacja w Starostwie Powiatowym.

2) 85203 - Ośrodki wsparcia 
plan – 965.600 zł,

wykonanie – 965.566,24 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 476.394,00 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 36.605,94 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 99.383,67 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 19.625,00 zł, 

e) bieżącej działalności – 333.557,63 zł, w tym:

wydatk�w rzeczowych wynikających z przepis�w BHP – 1.500,00 zł,

zakupu: artykuł�w biurowych, paliwa do samochodu, materiał�w do 

prowadzenia zajęć terapeutycznych, materiał�w do przeprowadzenia 

bieżących napraw urządzeń, wyposażenia, sprzętu AGD, materiał�w do 

eksploatacji samochodu, czasopism, środk�w niezbędnych do 

utrzymania czystości, naczyń jednorazowych oraz innych drobnych 

zakup�w dotyczących prawidłowego funkcjonowania jednostki   –

113.718,38 zł,

zakup lek�w i wyrob�w medycznych stanowiących wyposażenie 

apteczki – 1.199,10 zł,

zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 46.070,40 zł,
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remonty: konserwacja wind, kserokopiarki, naprawa pralki oraz 

kotłowni wodnej, napraw elektrycznych, hydraulicznych oraz 

posiadanego sprzętu, naprawa dachu, kotła c.o., serwis konserwacyjny 

sygnalizacji przeciwpożarowej, prace malarsko – konserwatorskie oraz 

inne drobne naprawy  – 38.670,00 zł,

badania lekarskie pracownik�w oraz uczestnik�w zajęć prowadzonych w 

ramach pracowni zajęć kulinarnych Środowiskowego Domu 

Samopomocy – 11.721,00 zł,

usługi, w tym: wyw�z nieczystości wraz z dzierżawą pojemnik�w, 

pocztowe, transportowe, kominiarskie, nadzoru inspektora BHP, dozoru 

nad urządzeniami technicznymi, abonament RTV, nadz�r nad kotłownią 

c.o., przeglądy techniczne pojazd�w, organizacja konferencji pn. „Rola 

Środowiskowego Domu Samopomocy w systemie wsparcia os�b 

niepełnosprawnych w Powiecie Średzkim”, organizacja spektakli 

teatralnych dla uczestnik�w warsztat�w oraz inne drobne usługi –

28.644,43 zł,

usługi telekomunikacyjne – 7.648,83 zł,

opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe – czynsz za najem pomieszczeń 

Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 2 w Środzie 

Wlkp. – 67.380,12 zł,

r�żne opłaty i składki – 5.016,80 zł, w tym: ubezpieczenie mienia, 

pojazd�w, opłata sądowa,

podr�że służbowe krajowe – 198,57 zł,

szkolenia pracownik�w – 3.990,00 zł,

zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – 1.100,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych (dyskietek, płyt DVD i CD, tuszy oraz 

toner�w do drukarek) – 4.400,00 zł,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –

opracowanie dokumentacji odbiorowej Urzędu Dozoru Technicznego 

dla kotłowni gazowej budynku – 2.300,00 zł.
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3) 85204 - Rodziny zastępcze
plan – 564.651 zł, w tym:

o środki z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego – 95.320 zł,

o dotacja celowa dla powiat�w – 42.881 zł,

wykonanie – 530.719,12 zł, co stanowi 93,9% planu, w tym:

o z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego – 94.437,70 zł,

o dotacja celowa dla powiat�w – 42.880,80 zł.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Na zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono:

plan – 521.770 zł,

wykonanie – 487.838,32 zł, co stanowi 93,5% planu, w tym:

o realizacja z dotacji otrzymanej na podstawie porozumień z 

przeznaczeniem na pokrycie koszt�w utrzymania dzieci pochodzących z 

innych powiat�w, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Średzkiego  – 94.437,70 zł,

o realizacja ze środk�w własnych – 393.400,62 zł. 

Wydatki dotyczyły:

a) pomocy pieniężnej na pokrycie koszt�w utrzymania dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych – 346.756,89 zł,

b) pomocy pieniężnej na kontynuację nauki – 86.966,43 zł,

c) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie – 25.710,00 zł,

d) pomocy pieniężnej na usamodzielnienie – 24.705,00 zł,

e) jednorazowej pomocy na pokrycie wydatk�w związanych z potrzebami 

dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 3.700,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe dla powiat�w z przeznaczeniem na koszty 

utrzymania dziecka z Powiatu Średzkiego w rodzinie zastępczej na terenie 

innych powiat�w – 42.880,80 zł, co stanowi 100% planu, na podstawie 

zawartych porozumień z:

a) powiatem gostyńskim – 23.116,80 zł,
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b) powiatem poznańskim – 19.764,00 zł.

Zadanie to jest realizowane w Starostwie Powiatowym.

4) rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
plan – 357.918 zł, w tym:

 ze środk�w własnych – 352.196 zł,

 z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących 

zadań własnych powiatu – 5.722 zł.

wykonanie – 357.757,39 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

 ze środk�w własnych - 352.057,77 zł,

 z otrzymanej dotacji celowej – 5.699,62 zł. 

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie i dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 193.848,62 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 13.691,35 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 43.394,66 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 6.550,00 zł, 

e) bieżącej działalności – 100.272,76 zł, w tym:

wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w zlecenia z radcą 

prawnym i psychologiem – 18.480,00 zł,

zakup: artykuł�w biurowych, druk�w, wentylator�w do pomieszczeń 

biurowych, publikacji, żar�wek oraz materiał�w do napraw bieżących –

9.766,16 zł,

zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 7.082,21 zł,

remonty i konserwacje sprzęt�w biurowych – 2.386,40 zł,

badania okresowe pracownik�w – 310,50 zł,

usługi: wywozu nieczystości, pocztowe, nadzoru inspektora BHP, 

organizacji konferencji, transportowe, wykonania reklamy, wykonania 

pieczątek – 12.885,84 zł,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 431,21 zł,

usługi telekomunikacyjne – 9.892,20 zł,

opłaty czynszowe za najem pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie – 14.790,72 zł,

podr�że służbowe – 3.280,50 zł,

ubezpieczenia mienia i pojazd�w, opłaty sądowe – 4.631,86 zł,
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zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – 1.762,00 zł,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –

konsultacje i opinie w sprawach związanych z likwidacją barier 

architektonicznych dla os�b niepełnosprawnych oraz sporządzanie 

kosztorys�w ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru rob�t –

1.494,50 zł,

szkolenia pracownik�w – 4.000,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych (dyskietek, tuszy i toner�w do 

drukarek, nowelizacji program�w) - 9.078,66 zł.

5) rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
plan – 170.018 zł, w tym:

 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu –85.000 zł,

 środki własne powiatu – 85.018 zł.

wykonanie – 170.014,26 zł, co stanowi 100% planu, w tym realizacja:

 z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 85.000,00 zł,

 ze środk�w własnych powiatu – 85.014,26 zł.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 39.900,00 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.205,52 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 8.591,93 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.972,00 zł, 

e) bieżącej działalności – 118.344,81 zł, w tym:

zakup artykuł�w biurowych oraz materiał�w niezbędnych do 

prowadzenia zajęć terapeutycznych, środk�w niezbędnych do 

utrzymania czystości, wyposażenia do pomieszczeń ośrodka  –

21.451,57 zł,

zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody – 21.021,58 zł,

usługi: wywozu nieczystości, wykonania pieczątek, organizacji szkolenia 

nt. „Przemoc w rodzinie” – 12.299,41 zł,

usługi remontowe, w tym: naprawa pralki, będącej wyposażeniem 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej, naprawa instalacji telewizyjnej, 
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elektrycznej, konserwacja kserokopiarki, prace malarsko - tapicerskie  –

39.429,99 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.925,90 zł,

opłaty czynszowe za najem pomieszczeń Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej – 6.932,36 zł,

wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w zlecenia ze specjalistami 

ds. świadczenia specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom w 

kryzysach – 13.194,00 zł,  

szkolenia pracownik�w – 1.500,00 zł,

badania lekarskie pracownik�w – 90,00 zł,

zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – 200,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych (myszy komputerowej, tuszy do 

drukarek) – 300,00 zł.

6) rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
plan – 16.533 zł,

wykonanie – 16.530,72 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie ze środk�w własnych powiatu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 10.355,00 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 870,03 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 2.023,69 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 813,00 zł 

e) bieżącej działalności – 2.469,00 zł, w tym:

zakup artykuł�w biurowych oraz materiał�w niezbędnych do prowadzenia 

zajęć terapeutycznych – 383,00 zł,

zakupu materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – 100,00 zł,

wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w o dzieło na 

przeprowadzanie warsztat�w szkoleniowych pn. „Szkoła dla rodzic�w 

zastępczych” – 1.746,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych (dyskietek, płyt, tuszy do drukarek) –

240,00 zł.
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7) rozdział 85233 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan - 646 zł,

wykonanie – 646,00 zł, tj. 100%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzenia przez Plac�wkę Opiekuńczo 

– Wychowawczą Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie szkolenia dla 

pracownik�w z zakresu umiejętności psychospołecznych nauczyciela. 

8) rozdział 85295 – Pozostała działalność
plan – 38.000 zł, 

wykonanie 37.998,09 zł, tj. 100%.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środk�w pochodzących z dotacji 

celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zadania 

realizowane były przez Publiczną Plac�wkę Opiekuńczo – Wychowawczą 

Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wykonanie dotyczyło realizacji 

programu „Jesteśmy razem” – 14.999,09 zł, 

Wydatki dotyczyły:

pochodnych od wynagrodzeń – 60,09 zł,

um�w o dzieło na realizację ww program�w  - 13.939,00 zł,

zakupu materiał�w niezbędnych do realizacji zadań programu –

1.000,00 zł.

W Publicznej Plac�wce Opiekuńczo – Wychowawczej Ognisko Wychowawcze w 

Szlachcinie wykonanie dotyczyło realizacji programu pn. „ Inwestuj w siebie”. 

Wydatki w kwocie 22.999,00 zł dotyczyły:

pochodnych od wynagrodzeń – 812,36 zł,

um�w o dzieło na realizację ww programu – 5.178,64 zł,

zakupu materiał�w niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z dziećmi i 

młodzieżą w ramach programu – 2.400,00 zł, w tym: materiały do zajęć 

plastycznych,

usług remontowych, w tym: prace malarsko – tapicerskie, remont pralni 

– 13.108,00 zł, 

usług transportowych, korzystania z pływalni miejskiej – 1.500,00 zł.
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Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 824.806 zł,
wykonanie – 810.333,54 zł, co stanowi 98,2% planu.

Zadania w tym dziale realizowały 2 jednostki organizacyjne.

1) rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna os�b 
niepełnosprawnych
plan – 35.378 zł,

wykonanie – 35.378,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w Starostwie Powiatowym i dotyczą 

dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora 

finans�w publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 

Warsztat�w Terapii Zajęciowych działających na terenie:

a) powiatu średzkiego – 33.888,00 zł, w tym kwota 1.412,00 zł 

finansowana jest z dotacji celowej otrzymanej z powiatu poznańskiego,

b) powiatu wrzesińskiego –1.490,00 zł.

2) rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
plan – 76.100 zł, w tym:

wykonanie – 76.094,05 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat. 

Zadnia realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W 2007 r. wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych  - 35.860,00 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.772,56 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 8.573,95 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.513,00 zł, 

e) bieżącej działalności 27.374,54 zł, w tym:

wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w zlecenia dla członk�w 

Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności– 8.250,50 zł,

zakup materiał�w biurowych, druk�w, wyposażenia biura – 2.530,90 zł,

remonty: - konserwacja i naprawy kserokopiarki – 1.099,14 zł,
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podr�że służbowe – 272,10 zł,

usługi: pocztowe oraz wynagrodzenia wypłacane lekarzom - członkom 

Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności na 

podstawie um�w o świadczenie usług – 14.021,90 zł,

zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego – 200,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych (dyskietki, tonery, pendrive) –

1.000,00 zł.

2) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy
plan – 713.328 zł, w tym:

 543.728 zł – ze środk�w własnych powiatu,

 169.600 zł- środki Funduszu Pracy. 

wykonanie – 698.861,49 zł, co stanowi 98% planu. 

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Środzie Wlkp.  

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 460.814,07 zł, w tym finansowane ze środk�w 

Funduszu Pracy – 144.830,00 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 36.322,70 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 96.083,21 zł, w tym składki na ubezpie-

czenia społeczne finansowane ze środk�w Funduszu Pracy - 24.770,00 zł,  

d) wynagrodzeń bezosobowych – 2.000,00 zł,

e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 19.782,43 zł, 

f) bieżącej działalności – 83.859,08 zł, w tym:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepis�w bhp – 1.300,00 zł,

zakup materiał�w i wyposażenia (artykuł�w biurowych, środk�w 

niezbędnych do utrzymania czystości, materiał�w do drobnych napraw, 

świetl�wek – 10.249,03 zł,

zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 27.734,81 zł,

konserwacja kotłowni gazowej oraz naprawa dachu – 1.855,92 zł,

badania okresowe pracownik�w – 1.502,00 zł,

usługi: komunalne, odprowadzania ściek�w, przeglądu gaśnic i inne  –

5.125,62 zł,

opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego – 2.135,00 zł,

ocena systemu zarządzania jakością ISO – 2.709,28 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.539,49 zł,
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opłaty czynszowe za wynajem budynku – 18.001,44 zł,

podr�że służbowe krajowe – 4.350,03 zł,

ubezpieczenie mienia – 1.643,50 zł,

opłaty sądowe – 1.050,00 zł,

zakup papieru – 973,00 zł,

szkolenia pracownik�w – 1.939,96 zł,

zapłata odsetek od nieterminowych wpłat  – 1.750,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 1.791.957 zł,

wykonanie – 1.753.822,33 zł, co stanowi 97,9% planu.

Zadania w tym dziale były realizowane przez 5 jednostek organizacyjnych.

1) rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne.
plan – 549.797 zł, w tym:

 dotacja dla Miasta Poznań – 4.000 zł,

 środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących 

zadań własnych powiatu – 5.402 zł,

wykonanie – 537.113,72 zł, co stanowi 97,7% planu, w tym:

 dotacja dla Miasta Poznań– 2.160,00 zł, 

 z dotacji celowej z budżetu państwa – 5.401,39 zł.

W tym rozdziale zadania realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

oraz Starostwo Powiatowe.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:
plan – 545.797 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu – 5.402 zł,

wykonanie – 534.953,72 zł, co stanowi 98% planu, w tym wydatki z 

dotacji celowej – 5.401,39 zł.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 357.344,57 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 27.727,39 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 75.913,79 zł, w tym kwota 835,39 zł -

finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją 

zadania dotyczącego dofinansowania działalności punkt�w konsultacyjnych 
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organizowanych w szkołach, zgodnie z programem rządowym „Zero tolerancji 

dla przemocy w szkole”,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 20.558,00 zł, 

e) pozostałych bieżących wydatk�w – 53.409,97 zł, w tym:

zakup okular�w korekcyjnych oraz wypłata zasiłku zdrowotnego 

pracownikowi poradni – 1.147,00 zł,

wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w o dzieło – 6.200,00 zł, w 

tym kwota 4.200,00 zł, finansowana jest z dotacji celowej z budżetu 

państwa w związku z realizacją zadania dotyczącego dofinansowania 

działalności punkt�w konsultacyjnych organizowanych w szkołach, 

zgodnie z programem rządowym „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,

zakup: prasy, mebli biurowych, artykuł�w biurowych, odkurzacza, wody 

mineralnej, kserokopiarki – 14.845,56 zł,

remonty: konserwacja kserokopiarki – 298,90 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 5.141,93 zł,

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 10.556,45 zł,

usługi: wywozu nieczystości, informatyczne, wykonania pieczątek, 

wizyt�wek, folder�w, abonament RTV, umieszczenia reklamy 

promocyjnej w TP.S.A. oraz refundacja koszt�w prowadzenia przez 

Zesp�ł Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej Kasy 

Zapomogowo - Pożyczkowej – 3.457,33 zł, w tym kwota 366,00 zł -

finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z 

realizacją zadania dotyczącego dofinansowania działalności punkt�w 

konsultacyjnych organizowanych w szkołach, zgodnie z programem 

rządowym „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,

zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.352,56 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.336,25 zł,

opłata za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok”– 1.092,60 

zł,

podr�że służbowe – 1.995,44 zł,

ubezpieczenia majątkowe – 475,50 zł,

szkolenia pracownik�w – 234,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych (zakup program�w) – 1.277,14 zł, 

zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego – 999,31 zł.
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W Starostwie Powiatowym:
W związku z zawartym porozumieniem z dnia 10 stycznia 2007 r. z Miastem 

Poznań dotyczącym przejęcia zadania innych powiat�w w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla 

Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi wykonała badania 

ucznia z terenu Powiatu Średzkiego. Przekazano dotację w kwocie 2.160,00 zł, 

co stanowi 54% planu.

2) rozdział 85407 - Plac�wki wychowania pozaszkolnego 
plan 261.618 zł,

wykonanie – 255.001,76 zł, co stanowi 97,5% planu.

Zadania w tym rozdziale realizował Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo -

Turystyczny.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 144.429,64 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.892,32 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 30.346,59 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 11.256,00 zł, 

e) pozostałych bieżących wydatk�w – 58.077,21 zł, w tym:

zakup: medali, puchar�w, statuetek, dyplom�w, piłek, nagr�d 

rzeczowych, wyposażenia sportowego, artykuł�w biurowych, paliwa, 

napoi, mączki ceglanej, paliwa – 15.953,37 zł, 

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 84,29 zł,

usługi, w tym: wynajem autokaru, boiska, basenu, opłaty sędzi�w, 

pocztowe, gastronomiczne, wyw�z nieczystości, druk dyplom�w, koszty 

nocleg�w, koszty sędziowskie – 39.529,15 zł,

podr�że służbowe krajowe – 1.160,85 zł,

opłaty za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok” – 37,08 zł,

ubezpieczenie mienia – 212,50 zł

zakup materiał�w papierniczych  - 1.000,00 zł,

zakup akcesori�w komputerowych (płyt, dyskietek) – 99,97 zł.

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne  
plan – 530.518 zł,

wykonanie – 530.506,74 zł, co stanowi 100% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowały 2 szkoły: Zesp�ł Szk�ł Ekonomicznych 

oraz Zesp�ł Szk�ł Rolniczych.
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Wydatki realizowane w Zespole Szk�ł Ekonomicznych
plan – 270.019 zł,

wykonanie – 270.012,34 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 144.393,71 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.263,43 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 30.244,41 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 6.884,00 zł, 

e) pozostałych bieżących wydatk�w – 77.226,79 zł, w tym:

wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz 

ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 5.549,00 zł,

zakup: materiał�w biurowych, paliwa, materiał�w do remont�w, oleju 

napędowego, czasopism, środk�w niezbędnych do utrzymania czystości –

1.353,76 zł,

zakup środk�w żywności do stoł�wki szkolnej – 33.506,99 zł,

zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 26.402,10 zł,

remonty: konserwacja systemu alarmowego i kserokopiarki – 286,70 zł,

badania okresowe pracownik�w – 356,25 zł,

usługi: monitoring szkoły, wyw�z nieczystości, pranie pościeli, 

kominiarskie, komunalne, pocztowe, opieka serwisowa nad kotłownią 

gazową, prowadzenie strony internetowej – 6.827,08 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.325,12 zł,

ubezpieczenia majątku i pojazd�w – 959,38 zł,

szkolenia pracownik�w – 430,52 zł,

zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – 83,95 zł,

zakup akcesori�w komputerowych – 145,94 zł (tusze, tonery, dyskietki).

Wydatki realizowane w Zespole Szk�ł Rolniczych
plan – 260.499 zł,

wykonanie – 260.494,40 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 112.253,57 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.813,87 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 25.507,65 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 5.635,20 zł, 

e) pozostałych bieżących wydatk�w – 107.284,11 zł, w tym:
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zakup materiał�w do bieżących napraw, środk�w niezbędnych do 

utrzymania czystości oraz innych artykuł�w – 2.194,42 zł,

zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – 47.291,00 zł,

badania okresowe pracownik�w – 185,00 zł,

usługi: wyw�z nieczystości, kominiarskie, komunalne, przeglądy 

techniczne sprzętu przeciwpożarowego – 11.566,69 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.421,32 zł,

zakup materiał�w papierniczych – 100,00 zł,

remonty: sal lekcyjnych, klatki schodowej, wymiana instalacji 

elektrycznej, remont instalacji c.o., naprawa instalacji kanalizacyjnej –

44.525,68 zł.

3) rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczni�w
plan – 412.984 zł, w tym:

 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu – 82.339 zł,

 z dotacji celowej otrzymanej przez jst od innej jst będącej instytucją 

wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień –

330.645 zł,

wykonanie – 394.279,71 zł, co stanowi 95,5% planu.

 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu – 77.528,95 zł,

 z dotacji celowej otrzymanej przez jst od innej jst będącej instytucją 

wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień –

316.750,76 zł.

Wypłata stypendi�w dla student�w w ramach projektu pn. „Wyr�wnywanie 

szans w dostępie do edukacji student�w z Powiatu Średzkiego” dotyczą roku 

szkolnego 2006/2007. Wypłaty środk�w og�łem w kwocie – 316.750,76 zł 

realizowały 4 szkoły:

a) Liceum Og�lnokształcące w łącznej kwocie – 37.630,84 zł,

b) Zesp�l Szk�ł Ekonomicznych w Łęknie w łącznej kwocie – 66.408,32 zł,

c) Zesp�ł Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp. w łącznej kwocie – 93.947,04 zł,

d) Zesp�ł Szk�ł Zawodowych w Środzie Wlkp. w łącznej kwocie– 118.764,56 zł.

Ze środk�w pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 

bieżących zadań własnych powiatu zrealizowano:
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a) wypłaty stypendi�w uczniom pochodzących z rodzin byłych pracownik�w 

państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w kwocie og�łem – 59.189,95 

zł. Realizacja w:

Liceum Og�lnokształcącym – 1.600,00 zł,

Zespole Szk�ł Ekonomicznych w Łęknie – 17.189,95 zł,

Zespole Szk�ł Rolniczych – 8.800,00 zł,

Zespole Szk�ł Zawodowych – 31.600,00 zł.

Stypendia wypłacono za rok szkolny 2006/2007.

b) program „M�j region, zdrowy styl życia i ciekawa praca” w łącznej kwocie 

18.339,00 zł. Wydatki dotyczyły:

pochodnych od wynagrodzeń – 561,00 zł,

wynagrodzeń wypłacanych na podstawie um�w zlecenia – 2.828,00 zł,

zakupu materiał�w i wyposażenia (apteczki, artykuł�w biurowych, 

obrus�w, sprzętu AGD) – 1.050,00 zł,

zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych – 8.350,00 zł,

zakupu usług transportowych – 2.550,00 zł,

zakupu programu edukacyjnego programu komputerowego o zdrowym 

żywieniu – 3.000,00 zł. 

Realizacja zadania w Zespole Szk�ł Zawodowych. 

4) rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe    
plan – 32.040 zł,

wykonanie – 32.040,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zadanie to realizowała gmina Zaniemyśl na podstawie zawartego porozumienia  

z dnia 17 maja 1999 roku oraz aneksem nr 1 do porozumienia z dnia                  

14 lutego 2000 roku. W wykonaniu wydatk�w przekazano dotację na realizację 

tego porozumienia.

5) rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan – 5.000 zł,

wykonanie – 4.880,40 zł, tj. 97,6% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły pokrycia koszt�w opłaty za studia oraz 

koszt�w podr�ży służbowych nauczycieli zatrudnionych w Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 
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Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 163.800 zł, 
wykonanie – 159.791,89 zł, co stanowi 97,6% planu.

Wydatki w tym dziale realizuje Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Starostwo 

Powiatowe w następujących rozdziałach:

1) rozdział 92116 Biblioteki
plan – 95.800 zł - dotacja dla samorządowej instytucji kultury,

wykonanie – 95.800 zł, tj. 100% planu.

Wydatki dotyczą dotacji przekazywanej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, 

kt�ra jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały 

nr XXIII/163/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych.

Środki z dotacji biblioteka w 2007 r. przeznaczyła na: 

a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,

b) podr�że służbowe,

c) zakup artykuł�w biurowych,

d) zakup książek, słownik�w, leksykon�w, prasy, kart bibliotecznych, 

e) zakup mebli, regał�w,  

f) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,

g) zakup program�w antywirusowych, toner�w,

h) usługi w tym: telefoniczne, pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wyw�z 

nieczystości, 

i) koszty badań lekarskich, 

j) ubezpieczenie mienia,

k) opłaty za administrowanie,

l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) rozdział 92120 - Ochrona zabytk�w i opieka nad zabytkami
plan – 25.000 zł – cała kwota stanowi dotację dla 5 parafii z terenu 

Powiatu Średzkiego,

wykonanie – 24.995,90 zł, co stanowi 100% planu.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w 

sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru 

zabytk�w prowadzonego przez Wojew�dzki Urząd Ochrony Zabytk�w w 

Poznaniu, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego, a nie będącymi 
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własnością powiatu, przekazano dotację na prace remontowe 5 parafiom z 

Powiatu Średzkiego:

a) Parafii Rzymsko–Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Gieczu - 5.000,00 zł,

b) Parafii Rzymsko – Katolickiej w Murzynowie Kościelnym – 5.000,00 zł,

c) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Katarzyny w Bagrowie – 4.995,90 zł,

d) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp. –

5.000,00 zł,

e) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Nietrzanowie –

5.000,00 zł.

3) 92195 Pozostała działalność
plan – 43.000 zł,

wykonanie – 38.995,99 zł, co stanowi 90,7% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe. Przekazano dotację 

celową Średzkiemu Stowarzyszeniu Kulturalnemu w kwocie 7.000,00 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie publikacji artykuł�w w Średzkim 

Kwartalniku Kulturalnym, zorganizowanie konferencji nt. „Dziedzictwo 

Kulturowe Najbliższej Ojczyzny” oraz na organizację konkursu fotograficznego 

nt. „Tacy jesteśmy – mieszkańcy Ziemi Średzkiej na co dzień i od święta”.

Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

ufundowania nagrody w kwocie 1.000,00 zł dla zespoł�w biorących 

udział w Wielkopolskim Spotkaniu Kapel Podw�rkowych „Podw�rkowe 

muzykowanie w Krzykosach”,

wynagrodzeń wypłacanych na podstawie um�w zlecenia – 2.300,00 zł,

zakupu nagr�d dla uczestnik�w konkurs�w wsp�łorganizowanych przez 

Powiat Średzki, materiał�w na organizację pleneru malarskiego oraz 

zakup materiał�w pirotechnicznych na imprezę pn. „Wianki Nowo-

miejskie”, organizację Przeglądu Talent�w Muzycznych – 8.913,35 zł,

usług – 19.782,64 zł, w tym za: 

 wsp�łfinansowanie Średzkich Sejmik�w Kultury – 4.000,00 zł,

 organizację Pleneru Malarskiego – 8.496,20 zł,

 wsp�łorganizację Zaniemyskich Bitew Morskich – 1.000,00 zł,

 wsp�łorganizację dożynek Gminno – Powiatowych – 5.000,00 zł,

 wsp�łorganizację „Mikołajek” – Święta Gminy Dominowo –

1.000,00 zł,

 organizację Przeglądu Talent�w Muzycznych – 286,44 zł. 
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Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
plan – 7.600 zł,
wykonanie – 7.541,00 zł, co stanowi 99,2% planu.

Zadania w tym dziale realizowane były w Starostwie Powiatowym w 

rozdziałach:

1) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
plan – 2.600 zł,

wykonanie – 2.541,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/155/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 

marca 2005 roku w sprawie określania rodzaj�w wyr�żnień i wysokości nagr�d 

dla zawodnik�w, kt�rzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 

wsp�łzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trener�w i działaczy 

sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wynik�w oraz szczeg�łowych zasad i 

trybu ich przyznawania Zarząd Powiatu Średzkiego przyznał 13 czerwca 2007 

roku nagrody dla 4 zawodnik�w i trenera w łącznej kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 541,00 zł dotyczyły pokrycia koszt�w pobytu sportowc�w 

z partnerskiego miasta Hoyerswerda w Niemczech biorących udział w 

zawodach sportowych, kt�re odbyły się w dniach 2 - 4 marca br. w Liceum 

Og�lnokształcącym.

Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe.

2) rozdział 92695 - Pozostała działalność 
plan – 5.000 zł,

wykonanie – 5.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Po ogłoszonym konkursie ofert na zadanie z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu pn. „Rozbudowa obiekt�w sportowo-rekreacyjnych” 

przekazano dotację dla Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego – 5.000,00 zł                

z przeznaczeniem na dokończenie budowy zaplecza sanitarno – socjalnego oraz 

na wbudowanie linii plastikowych na kortach.
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III. REALIZACJA WYDATK�W MAJĄTKOWYCH

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne: 
plan – 377.000 zł,

wykonanie – 374.800,00 zł, co stanowi 99,4% planu.

Wydatki dotyczyły zakup�w w:

a) Starostwie Powiatowym w kwocie – 33.000,00 zł (finansowane ze środk�w 

własnych powiatu),

- wykup budynku przy ul. Żwirki i Wigury III rata – 33.000,00 zł,

b) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 327.200,00 zł,

- podnośnika hydraulicznego – zakup zabudowy samochodu specjalnego 

PMT – 25D – 284.400,00 zł (w tym kwota 169.400,00 zł finansowana 

jest z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaś kwota 115.000,00 zł –

z dotacji celowej otrzymanej z samorządu wojew�dztwa na inwestycje              

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (um�w) 

między jst), 

- zakup łodzi motorowej – 42.800,00 zł ( w 100% finansowane z dotacji 

celowej otrzymanej z gminy Środa Wlkp.), 

c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 14.600,00 zł,

- zakup 2 zestaw�w komputerowych z oprogramowaniem, drukarki 

laserowej oraz projektora multimedialnego z ekranem – 14.600,00 zł          

(w 100% zrealizowane z pomocy finansowej udzielanej między jst na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup�w 

inwestycyjnych).

2. Wydatki na inwestycje 
plan – 1.565.497 zł,

wykonanie – 1.389.375,00 zł, co stanowi 88,7% planu.

Wydatki realizowane były ze środk�w własnych powiatu i dotyczyły:

a) przebudowy obiektu mostowego w m. Dębicz w ciągu drogi Nr 3662P Środa 

Wlkp. – Nekla  - 418.669,38 zł,

b) sporządzenia projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Witosa, Wrzesińskiej, Nekielskiej” –

14.518,00 zł,
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c) wykonania instalacji awaryjnego zasilania energetycznego w budynku przy 

ul. Daszyńskiego 5 –16.275,61 zł,

d) wykonania instalacji systemu alarmowego – 14.903,52 zł,

e) pełnej modernizacji węzła cieplnego z dostosowaniem do energooszczędnych 

rozwiązań w Zespole Szk�ł Rolniczych – 119.531,50 zł,

f) budowy parkingu przy Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp. –

73.759,37 zł,

g) modernizacji pracowni samochodowej w Zespole Szk�ł Zawodowych –

179.032,86 zł,

h) modernizacji wymiennikowni c.o. i c.w. w Zespole Szk�ł Zawodowych –

106.396,66 zł,

i) wykonania dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektu 

pn. „ Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w 

Środzie Wlkp. – 139.995,00 zł,

j) wykonania zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dw�ch karetek 

– 299.293,10 zł,

k) opracowania studium wykonalności dla projektu pn. „ Poprawa jakości i 

dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chor�b sercowo –

naczyniowych w SPZOZ w Środzie Wlkp.”

- 7.000,00 zł.

Zaplanowana w budżecie w wysokości 300.000 zł dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup�w inwestycyjnych –

dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na realizację inwestycji 

pn. „Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą” –

została w 100% przekazana, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem 

Średzkim, a gminą Nowe Miasto.

Szczeg�łowe wykonanie zadań wg układu klasyfikacyjnego przedstawia 

załącznik nr 5, natomiast wykonanie wg źr�deł finansowania przedstawia 

załącznik Nr 6.
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IV. FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
1. Stan funduszu na początek roku – 59.919,00 zł,

2. Przychody Funduszu zrealizowano w wysokości 458.433,63 zł, co 

stanowi 107,9% planowanej kwoty, w tym:

ze sprzedaży map, 

z opłaty za uzgodnienia usytuowania projektowanych w kwocie                  

sieci uzbrojenia terenu, 423.615,46 zł

za skanowanie dokumentacji i plotowanie map, 

za wykonanie podkład�w geodezyjnych,

za przygotowanie i przyjęcie materiał�w do rob�t                         

geodezyjnych,

z tytułu odsetek bankowych – 0,47 zł,

z tytułu odsetek karnych – 1.817,70 zł,

dofinansowanie otrzymane z Centralnego Funduszu Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym ( w ramach przelew�w 

redystrybucyjnych) – 33.000,00 zł.

3. Koszty funduszu poniesiono w wysokości 434.723,10 zł, co stanowi 98,8% 

planowanej kwoty, w tym:

obowiązkowe przelewy redystrybucyjne (20% przychod�w) – 84.723,10 zł,

wydatki związane z wykonaniem usług zgodnie z umową z dnia              

20 grudnia 2006 roku, aneksem nr 1 z dnia 29 stycznia 2007 r. oraz 

aneksem nr 2 z dnia 30 marca 2007 r., zawartą pomiędzy Starostą 

Średzkim a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej – 350.000,00 zł.

4. Stan środk�w obrotowych na 31 grudnia 2007 roku – 83.629,53 zł. 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

realizował określone w umowie zadania dotyczące:

a) gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego                         

i kartograficznego,

b) kontroli i opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu,

c) udostępnienia tego zasobu jednostkom i osobom fizycznym,
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d) technicznej obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

e) prowadzenia baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie,

f) opiniowania szczeg�łowych osn�w geodezyjnych,

g) zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej,

h) prowadzenia części opisowej – kartograficznej ewidencji grunt�w                         

i budynk�w,

i) sporządzania zestawień zbiorczych, danych objętych ewidencją 

grunt�w i budynk�w,

j) nieodpłatnego udostępniania danych ewidencyjnych jednostkom 

samorządu terytorialnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa oraz innym jednostkom zwolnionym z opłat określonych w 

przepisach szczeg�lnych.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
1. Stan funduszu na początek roku – 113.222,78 zł,

2. Przychody funduszu zrealizowano w wysokości 134.557,32 zł, co stanowi 

117% planowanej kwoty, w tym:

opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 129.388,65 zł,

wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych – 5.168,67 zł.

3. Koszty funduszu zrealizowano w wysokości 182.896,91 zł, co stanowi 84,3% 

planowanej kwoty, w tym:

a) dotacje na realizację zadań bieżących – 23.783,52 zł przekazano:

Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej z 

przeznaczeniem na utylizację odpad�w – 13.783,52 zł,

gminie Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem 

na zwalczanie szrot�wka kasztanowcowiaczka,

b) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek 

niezaliczonych do sektora finans�w publicznych przekazano na:

odbudowę i konserwację row�w melioracyjnych – 20.000,00 zł,

dofinansowanie zadań z zakresu hodowli i ochrony populacji zwierzyny 

leśnej – 14.544,36 zł,

dofinansowanie broszury – Historia powstania i działalność Koła 

Pszczelarzy w Środzie Wlkp. – 1.000,00 zł

c) koszty zakupu – 10.604,21 zł, w tym: 

czasopism – 1.676,36 zł,

książek na konkursy o tematyce ekologicznej – 2.933,63 zł,

drzew i krzew�w dla szk�ł z okazji Dnia Ziemi – 500,00 zł,
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sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego – 5.000,00 zł,

work�w i rękawic – 494,22 zł.

c) usług – 31.271,83 zł, w tym:

wynajmu autokaru na wycieczkę edukacyjną – 1.600,00 zł,

opracowania raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska i 

sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu średzkiego –

2.500,00 zł,

utylizacji komputer�w w Zespole Szk�ł Zawodowych w Środzie Wlkp. –

298,41 zł,

urządzenia teren�w zielonych wok�ł Liceum Og�lnokształcącego –

11.898,42 zł,

opłata za udział w szkoleniu uczni�w Zespołu Szk�ł Rolniczych z 

zakresu Natura 2000 – 90,00 zł,

opracowania dokument�w: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami 

dla Powiatu Średzkiego na lata 2008-2011” oraz „Aktualizacja Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008-2011” –

14.800,00 zł,

usługi bankowe – 85,00 zł.

d) zakup akcesori�w komputerowych, w tym program�w i licencji: zakup 

programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska” – 1.342,00 zł,

e) szkolenia pracownik�w – 2.065,66 zł,

f) wydatki inwestycyjne funduszy celowych wykonano w kwocie 68.285,33 zł –

na realizację zadania pn. Modernizacja instalacji ciepłowniczej w Liceum 

Og�lnokształcącym w Środzie Wlkp.”,

g) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszt�w 

realizacji inwestycji i zakup�w inwestycyjnych jednostek sektora finans�w 

publicznych wykonano w kwocie 10.000,00 zł - na zadanie związane z budową 

sieci gazowej w m. Jaszkowo. 

4. Stan środk�w obrotowych na 31 grudnia 2007 roku – 64.883,19 zł.
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V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W Powiecie Średzkim funkcjonują trzy gospodarstwa pomocnicze:

1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

utworzony przy Starostwie Powiatowym,

2. Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola, utworzone 

przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

3. ZSR Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, utworzone przy Zespole Szk�ł 

Rolniczych w Środzie Wlkp. 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje 

zadania z zakresu gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego oraz ewidencję grunt�w i budynk�w.

Przychodami ośrodka są wpływy z tytułu wykonanych na rzecz 

macierzystej jednostki usług, wpływy z r�żnych opłat i dochod�w oraz odsetki 

od środk�w zgromadzonych na rachunku bankowym. Planowane przychody 

526.524,00 zł – zrealizowano 526.407,13 zł, tj. niemal w 100% planu.

Na utrzymanie ośrodka planowano koszty 526.524 zł – zrealizowano 

526.502,37 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracownik�w - 295.157,00 zł,

pochodne od wynagrodzeń – 57.711,68 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.875,47 zł, 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.837,58 zł,

wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w zlecenia - 16.400,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące 125.520,64 zł, w tym:

o zakup materiał�w biurowych, czasopism, publikacji fachowych, 

artykuł�w elektrycznych, wyposażenia do biura oraz innych 

niezbędnych do działalności ośrodka – 11.541,05 zł,

o zakup energii elektrycznej – 594,77 zł,

o remonty (naprawa serwera) – 3.015,84 zł,

o usługi: serwis programu EGB, przegląd techniczny ksera i 

gaśnic, utylizacja komputer�w, pocztowe, abonament RTV, 

wykonania pieczątek oraz inne drobne usługi – 22.332,19 zł,

o zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.631,94 zł,

o usługi telekomunikacyjne – 3.050,65 zł,

o podr�że służbowe krajowe – 1.110,84 zł,

o badania lekarskie pracownik�w – 896,00 zł,

o podatek od nieruchomości – 271,00 zł,
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o koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – 46.651,27 zł

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 650,00 zł,

o ubezpieczenia rzeczowe – 464,00 zł,

o szkolenia pracownik�w – 790,00 zł,

o zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i 

urządzeń kserograficznych – 4.806,16 zł,

o zakup akcesori�w komputerowych (komputery, monitory, 

tonery, taśmy do drukarek, programy i aktualizacje, dyskietki, 

płyty) – 25.714,93 zł.  

Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola przy KPPSP                   
w Środzie Wlkp. realizuje zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka 

wypoczynkowego. Przychodami ośrodka są odpłatności za korzystanie z 

wczas�w w ośrodku. Planowane przychody w wysokości 6.500 zł –

zrealizowano w wysokości 4.276,77 zł, tj. 65,8 % planu.

Na utrzymanie ośrodka planowano koszty 6.500 zł – zrealizowano 4.276,77 zł, 

tj. 65,8% planu. Poniesione koszty dotyczą bieżącego utrzymania i 

funkcjonowania ośrodka.

Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie utworzone przy ZSR prowadzi 

działalność rolniczą, w tym hodowlę inwentarza żywego. W gospodarstwie 

praktyczną naukę zawodu odbywają uczniowie Zespołu Szk�ł Rolniczych w 

Środzie Wlkp. Przychodami gospodarstwa są m in. wpływy: ze sprzedaży usług 

oraz produkt�w roślinnych, inwentarza żywego, produkt�w pochodzenia 

zwierzęcego, ze sprzedaży złomu, otrzymane odszkodowania, wpływy od 

najemc�w pomieszczeń biurowych, odsetek od należności oraz otrzymanych 

płatności do grunt�w za 2006 rok. Planowane przychody wynoszą 1.013.930 

zł, a zrealizowano 1.022.392,81 zł, tj. 100,8% planu.

Na funkcjonowanie gospodarstwa planowano koszty w wysokości 1.013.930 

zł, a zrealizowano 988.946,73 zł, tj. 97,5% planu, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracownik�w – 299.837,48 zł,

pochodne od wynagrodzeń  - 65.657,61 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.413,45 zł,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.369,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące zrealizowano 585.669,19 zł, w tym:



97

o zakupu: nasion, pasz, inwentarza żywego, lek�w, nawoz�w, paliwa 

i opału, materiał�w do remont�w, środk�w ochrony roślin, lek�w 

oraz pozostałych materiał�w – 416.498,84 zł,

o zakup energii elektrycznej – 19.823,67 zł,

o usługi: rolnicze, weterynaryjne, transportowe, inne– 104.815,84 zł, 

o usługi remontowe – 5.840,08 zł,

o badania okresowe pracownik�w – 150,00 zł,

o zakup usług dostępu do sieci Internet – 902,24 zł,

o usługi telekomunikacyjne, w tym zakup usług telefonii 

stacjonarnej i kom�rkowej – 3.434,30 zł,

o podr�że służbowe – 2.346,58 zł,

o wynagrodzenia wypłacane na podstawie um�w zlecenia lub um�w 

o dzieło – 17.939,10 zł,

o ubezpieczenie majątku – 7.443,00 zł,

o ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wydanie odzieży roboczej –

4.231,04 zł,

o podatek rolny (dot. roku 2006) – 509,50 zł,

o odsetki w łącznej kwocie 148,29 zł, w tym odsetki dotyczące  

zapłaconego podatku rolnego za 2006 r. – 139,40 zł oraz odsetki od 

zobowiązań za energię elektryczną – 8,89 zł,

o zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i 

urządzeń kserograficznych – 284,70 zł,

o zakup akcesori�w komputerowych (aktualizacji program�w) –

1.302,01 zł.
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VI. NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb – N wynoszą łącznie 103.779,59 zł i 

dotyczą następujących jednostek:

1. Zarządu Dr�g Powiatowych w kwocie 239,82 zł,

2. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej –

13.913,48 zł (należności z tytułu dostaw towar�w i usług),

3. ZSR Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie – 12.035,43 zł (należności z 

tytułu dostaw towar�w i usług),

4. Starostwa Powiatowego – 77.590,86 zł, w tym: z tytułu udzielonych 

pożyczek SP ZOZ – 75.000,00 zł.

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej należności 

wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-N wynoszą 15.928,00 zł, w tym cała 

kwota z tytułu dostaw towar�w i usług.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-Z wynoszą łącznie 

6.968.925,44 zł, w tym:

długoterminowe w kwocie 6.968.925,44 zł i dotyczą zobowiązań z 

tytułu zaciągniętych kredyt�w i pożyczek. Nie występują zobowiązania 

wymagalne.

Zobowiązania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej 

wynoszą na dzień 31 grudnia 2007 r. 1.222.997,00 zł, w tym zobowiązania 

wymagalne 362.468,00 zł.
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VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody: 
- ze spłat pożyczek i kredyt�w udzielonych ze środk�w publicznych

plan – 102.000 zł wykonanie – 353.500,00 zł

- z zaciągniętych pożyczek i kredyt�w na rynku krajowym

plan – 2.625.471 zł wykonanie – 1.825.927,92 zł

- z tytuł�w innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

plan - 1.000.000 zł wykonanie – 1.038.361,91 zł

Rozchody:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredyt�w

plan – 1.194.759 zł wykonanie – 1.194.759,40 zł
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IX. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu zar�wno po stronie dochod�w jak i wydatk�w 

przebiegała w ciągu roku budżetowego lepiej niż planowano, albowiem:

1. Dochody po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady i Zarządu 

Powiatu wzrosły w stosunku do pierwotnie planowanych uchwałą                         

Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. o kwotę 

2.236.369 zł, natomiast wykonano je w kwocie 31.871.723,53 zł, a więc w 

105,1%.

2. Wydatki w stosunku do pierwotnie planowanych wzrosły o kwotę 

1.712.728 zł, natomiast wykonano je w kwocie 32.189.787,60 zł, a więc                 

w 97,9%.

3. Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 318.064,07 zł,             

a więc o 2.214.647,93 zł niższym aniżeli planowany. Niewątpliwie wpływ miała 

na to wcześniejsza spłata pożyczki przez SP ZOZ w kwocie 353.500 zł 

(planowano 102.000 zł).

4. Zadłużenie na 31 grudnia 2007 r. wyniosło 6.968.925,44 zł, co 

stanowi 21,9% dochod�w wykonanych w 2007 r.

W okresie sprawozdawczym Powiat zaciągnął następujące kredyty:

a) w PKO BP S.A.

- kredyt w wysokości 500.000,00 zł, w oparciu o uchwałę                        

Nr XI/78/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 

r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu 

bankowego,

b) w Gospodarczym Banku Wielkopolskim

- kredyt w wysokości 1.325.927,92 zł, w oparciu o uchwałę                     

Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. 

w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu 

bankowego, zmienionej uchwałą Nr XI/77/2007 r. Rady Powiatu 

Średzkiego z dnia 30 października 2007 r. 

RAZEM 1.825.927,92 zł.



101

Spłacono następujące kredyty zaciągnięte:

a) w Banku Ochrony Środowiska:

- kredyt w wysokości - 137.496,00 zł,

- kredyt w wysokości – 174.996,00 zł,

- kredyt w wysokości – 365.400,00 zł,

- kredyt w wysokości – 99.672,98 zł,

- kredyt w wysokości – 50.000,00 zł.

b) w Banku Gospodarstwa Krajowego:

- kredyt w wysokości 182.095,85 zł.

c) w PKO BP SA

- kredyt w wysokości 185.098,57 zł.

RAZEM 1.194.759,40 zł

Środa Wielkopolska, 18 marca 2008 r.


