Panie Przewodniczący
Wysoka Rado
Budżet Powiatu jest planem dochodów, których źródła są zapisane w

ustawie

0 Dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wydatków na realizację 22 zadań
określonych w art. 4 ustawy o Samorządzie Powiatowym. Stanowienie i wykonywanie budżetu
przebiega wg zasad zawartych w ustawie o Finansach Publicznych.
O wielkości dochodów budżetu Powiatu decydują środki przekazywane z budżetu
państwa w formie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje
1 dotacje na zadania własne i zlecone jak również dotacje przekazywane na podstawie zawartych
porozumień z organami administracji rządowej

i jednostkami samorządu terytorialnego

oraz w niewielkim stopniu dochody własne.
Duży zakres zadań powoduje, iż budżet powiatu jest niedofinansowany i w oczekiwanym
stopniu nie pozwala na prowadzenie szerokiej działalności inwestycyjnej i remontowej.
Środków starcza jedynie na prowadzenie działalności usługowej o charakterze ponadgminnym,
wynikającej z ustaw szczegółowych.
Większa dynamika inwestycyjna czy remontowa wymaga finansowania w formie
przychodów z tytułu kredytów bankowych, których koszty obsługi mają wpływ na spełnienie
wymogów zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Podstawowym
mechanizmem w ich spełnieniu jest zmniejszanie kwot obsługi zadłużenia i zmniejszanie
wydatków bieżących. W roku 2011 wydatki bieżące stanowiły 84,34% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe 15,66%.
W celu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych niezbędne staje się pozyskiwanie
środków
na kwotę
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W strukturze dochodów największy udział miała subwencja ogólna 38,29%, dotacje celowe
22,03%, podatek dochodowy od osób fizycznych 16,37%. W trakcie roku pozyskano środki
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oraz pomocy finansowej od innych jst.
Wydatki wykonano w 96,82% na kwotę 78.336.101,75 zł, w tym wydatki bieżące
w wysokości 66.070.302,49 zł. Jeden z największych udziałów w wydatkach bieżących wystąpił
w dziale transport i łączność i wyniósł 17.076.596,43 zł. Środki te przeznaczono na remonty
oraz inwestycje na drogach powiatowych.

W ramach pomocy finansowej przekazano w formie dotacji dla trzech gmin Powiatu
Konińskiego kwotę 211.000 zł na realizację trzech przedsięwzięć z zakresu remontów
i przebudowy dróg.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów
publicznych wykonano na kwotę 2.526.437,25 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę
12.265.799,26 zł. W ramach porozumień między jsl zrealizowano wydatki na kwotę 1.657.463.41
zł głównie na zadania w zakresie pomocy społecznej i polityki społecznej. Wydatki z zakresu
ochrony środowiska zrealizowano na kwotę 1.077.637,82 zł w tym na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową, edukacyjną opiekę wychowawczą i gospodarkę komunalną. W roku
2011 Powiat realizował 8 projektów z udziałem środków UE na kwotę 1.052.358,16 zł.
Planowany deficyt budżetowy zmniejszył się z kwoly 5.630.692,25 zł do 2.849.297.54 zł.
Na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 6.525.043,79 zł a zadłużenie na koniec roku
wyniosło 19.264.317,99 zł.
W ramach przychodów budżetu wolne środki wyniosły 2.720.983,66 zł.
Szanowni Państwo. Przedstawione wielkości stanowią wyraz realizacji uchwalonego
przez Rade Powiatu Konińskiego budżetu na 2011 rok. Dziękuję Państwu za bardzo
odpowiedzialną

i rozważną postawę przy

wypełnianiu tego obowiązku -

począwszy

od uchwalenia budżetu powiatu poprzez kolejne jego zmiany w ciągu roku budżetowego.
Zapewniam Państwa, że /arząd Powiatu dokładał wszelkich starań, aby realizacja
poszczególnych zadań była zgodna z planem, bardzo oszczędna i przemyślana.
Podsumowując wykonanie budżetu za miniony rok, należy również podkreślić ogromny
w nim udział pracowników Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych
powiatu. Szanowni Państwo, 650 pracowników realizujących budżet z dużym profesjonalizmem
nie tylko wykonuje zadania powiatu, ale jednocześnie spełnia misję, jaką ma do wypełnienia
samorząd powiatowy. W tym ważnym momencie chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że wielu
przedsięwzięć oraz zadań z pewnością nie udałoby się doprowadzić do końca, gdyby nie praca,
poświęcenie i zapał pracowników. Wszystkim Państwu radnym, pracownikom Starostwa
Powiatowego w Koninie i jednostek
odpowiedzialność,

kreatywność

oraz

organizacyjnych powiatu dziękuję za mądrość,
ciężką

pracę.

Wysoki

poziom

zaplanowanych

i realizowanych przez Państwa zadań, dbałość o mieszkańców i klientów oraz ich sprawy ma
znaczący wpływ na wizerunek całego samorządu powiatowego. Bardzo Państwu dziękuję.

STAR£)S^
Małgorzata Waszak

