Część opisowa
BudŜetu Powiatu Raciborskiego
na 2008 rok
BudŜet Powiatu Raciborskiego na 2008 rok został opracowany na podstawie
danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz
części wyrównawczej ogólnej na rok 2008 oraz kalkulacji planowanej na 2008
rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na
2008 rok ustalone pismem Wydziału Finansów i BudŜetu Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego

w

Katowicach

Nr

FB.I.

3011-648/2/2007

z dnia

23 października 2007 r.
Zgodnie z ustawową definicją, budŜet jednostki samorządu terytorialnego jest
rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej
jednostki oraz przychodów i wydatków instytucji pozabudŜetowych,
a podejmowana przez organ stanowiący uchwała budŜetowa stanowi podstawę
gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
W 2008 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 75.424.031 zł.

Dodatkowo wprowadzone zostały przychody w wysokości 5.100.000 zł
z tytułu kredytu oraz wolnych środków z roku ubiegłego.

Wydatki budŜetu Powiatu na 2008 r. zaplanowano w wysokości 78.787.203 zł.
Zabezpieczone zostały środki na spłatę przypadających w 2008 r. rat kredytów
i poŜyczek na realizację inwestycji w wysokości 736.828 zł.
Ponadto po stronie rozchodów

zaplanowano poŜyczkę w wysokości

1.000.000 zł dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
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DOCHODY BUDśETU POWIATU

PoniŜsza tabela przedstawia strukturę dochodów powiatu zaplanowanych na
2008 r. w porównaniu z 2007 r.

Dochody na zadania

Plan na

Stan na

%

2008 r.

30.10.2007 r.

67.263.482

64.007.064

105

5.712.795

5.010.944

114

2.447.754

8.464.753

29

75.424.031

77.482.761

97

własne

Dochody na zadania
administracji rządowej

Dochody na zadania
realizowane na
podstawie porozumień

Razem

Źródłami dochodów własnych powiatu są:
1. dochody z majątku powiatu,
2. spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
3. dochody z kar pienięŜnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
4. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
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5. odsetki od nieterminowo przekazywanych naleŜności stanowiących dochody
powiatu,
6. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych
powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
7. dotacje z budŜetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
8. wpływy z usług świadczonych przez szkoły( ZSOMS),
9. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie
odrębnych przepisów ( np. 25 % z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaŜy,
z tytułu trwałego zarządu, uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu
Państwa.
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi
1,4 %.

Dochody na zadania administracji rządowej to:
1. dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego to:
1. dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich na podstawie porozumienia
z Marszałkiem Województwa Śląskiego
2.dotacja na realizację projektu „ Doskonalenie kompetencji językowych osób
pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego”,
3. dotacja na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach
zastępczych.
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4. dotacja na utrzymanie

Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zespole Szkół

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Dochody z tytułu sprzedaŜy nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Raciborskiego to:
- sprzedaŜ nieruchomości w Raciborzu, przy ul. Bema 5 ( budynek byłego
szpitala) ,

8.500.000 zł.

WYDATKI BUDśETU POWIATU

Planowanie wydatków jest najwaŜniejszym fragmentem całej procedury
konstrukcji budŜetu. Wymaga bowiem konfrontacji obowiązków organów
samorządowych, potrzeb i aspiracji mieszkańców z twardymi ograniczeniami
finansowymi.
Wydatki budŜetu Powiatu na 2008 r. zamykają się w kwocie 78.787.203 zł.

Strukturę wydatków Powiatu przedstawia poniŜsza tabela

Plan na 2008 r.

Stan na

%

30.10.2007 r.
Zadania własne

70.626.654

67.076.015

105

5.712.795

5.010.944

114

na podstawie porozum.

2.447.754

8.464.753

29

Razem

78.787.203

80.551.712

97,8

Zadania administr.
rządowej

Zadania realizowane
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Udział kwotowy poszczególnych działów klasyfikacji budŜetowej w wydatkach
na zadania własne w latach 2007 i 2008 przedstawia poniŜsza tabela:

Dział

Rok

Rok

2008
35 400
41 360
1 500
6 403 930
184 620
20 000
9 047 590

181 000
20 000
7 792 605

102
100
116

132 000

363 067

36

172 691
223 751
31 573 678
50 000
2 792 082
13 544 883

189 242
0
28 901 522
60 517
4 404 711
12 714 886

91
0
109
83
64
107

1 105 990

941 172

117

4 367 179

4 407 064

99

5 300

5 200

102

837 200
87 500

247 510
82 700

338
106

70 626 654

67 076 015

105

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Rybołówstwo i rybactwo
Transport i łączność
Gospodarka
mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpoŜarowa
Obsługa długu
publicznego
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Szkolnictwo wyŜsze
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport

Ogółem
wydatki

%
2008/2007

Stan na
30.10.2007
34 700
33 710
1 500
6 694 909

102
123
100
96

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

35.400 zł

Na zadania własne w zakresie rolnictwa zaplanowano 35.400 zł. PowyŜsza
kwota przeznaczona zostanie na organizację „DoŜynek Powiatowych 2008,
zakup niezbędnych dla bieŜącej działalności referatu w zakresie rolnictwa
i łowiectwa,

materiałów

i

wyposaŜenia,

zakup

pomocy

naukowych,

dydaktycznych i ksiąŜek oraz akcesoriów komputerowych w tym programów
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i licencji , organizację kursów, szkoleń, narad, wyjazdów itp. dla rolników, na
pokrycie kosztów okresowych badań gleb i ziemi , na pomoc dla kół łowieckich
za interwencyjny odstrzał zwierząt,

na pokrycie ubezpieczeń wyjazdów

szkoleniowych dla rolników.
Dział 020 Leśnictwo

41.360 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 12.210 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty
za prowadzenie upraw leśnych dla rolników powiatu raciborskiego.
Dla Nadleśnictwa Rudy zaplanowano dotację w wysokości 20.050 zł Kwota ta
przeznaczona zostanie na opłacenie kosztów nadzoru nad lasami, które nie
stanowią własności Skarbu Państwa.
Ponadto przeznacza się kwotę 8.000 zł na realizację zadań starosty w zakresie
nadzoru nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa.
Kwotę 1.100 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposaŜenia.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

1.500 zł

Na zadania związane z wędkarstwem i rybołówstwem (m.in. na zakup sprzętu
w celu doposaŜenia Powiatowej Społecznej StraŜy Rybackiej Powiatu
Raciborskiego) zaplanowano 1.500 zł.
Dział 600 Transport i łączność

6.403.930 zł

Na działalność Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano kwotę 4.553.930

zł,

z czego na wydatki bieŜące przeznacza się kwotę 3.048.930 zł. oraz 320.000 zł
na wydatki majątkowe, które przeznacza się na zakup malowarki, głowicy do
koszenia oraz plandeki ochronnej na sól i zestawów komputerowych. Na płace
i pochodne przeznacza się kwotę 1.185.000 zł.
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Kwotę 1.850.000 zł przeznacza się min. na:

remonty dróg powiatowych,

zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego
w Raciborzu na lata 2008-2010 oraz na zakup usług remontowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

184.620 zł

Zaplanowana kwota 184.620 zł w tym dziale została przeznaczona na zadania
z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:
- dozór, zabezpieczenie i wykonanie ewentualnych remontów nieruchomości
stanowiących własność Powiatu,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- szacowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- wypisy i wpisy dla nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
- koszty sądowe oraz opłaty notarialne związane z gospodarowaniem
nieruchomości stanowiącymi własność Powiatu,
- środki z tego działu przeznaczone zostaną równieŜ na utrzymanie czystości
na terenie i wokół nieruchomości stanowiących własność Powiatu, a takŜe na
koszty podatku od nieruchomości będących w zasobie Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa

20.000 zł.

Zaplanowana kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na zapobieganie katastrofom
budowlanym oraz usuwanie zagroŜeń budowlanych.

Dział 750 Administracja publiczna
Ogółem

środki

przeznaczone

na

9.047.590 zł
działalność

administracji

publicznej

w 2008 roku wynoszą 9.047.590 zł.
Na działalność Rady Powiatu zaplanowano 322.508 zł.
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Na działalność Starostwa Powiatowego zaplanowano 8.362.808 zł, z czego
5.110.542 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2.567.266 zł
na pozostałe wydatki bieŜące oraz 685.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje
i wydatki inwestycyjne (modernizacja budynku przy Placu Okrzei).
W dziale tym zaplanowano równieŜ środki na działalność związaną z promocją
Powiatu w kwocie 362.274 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 132.000 zł.

Na bezpieczeństwo publiczne w ramach zadań własnych zaplanowano
132.000 zł, z tego 82.000 zł przeznacza się na wydatki bieŜące Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego, natomiast 50.000 zł przeznacza się na
inwestycje.
Dział 757 Obsługa długu publicznego

172.691 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 172.691 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych
kredytów i poŜyczek, w tym:
- termodernizacja ZSB Budowlanych w Raciborzu,

11.306 zł,

- termoizolacja w II LO w Raciborzu (ZSO Nr 2)

4.377 zł,

- modernizacja kotłowni w ZSM w Raciborzu

2.081 zł,

- modernizacja kotłowni w ZSOMS w Raciborzu
- program ochrony środowiska
- modernizacja kotłowni w ZSO w Raciborzu (ZSO Nr1)
- kredyt na Szpital Rejonowy

764 zł,
16 zł,
1.411 zł,
136.000 zł,

- termoizolacja Plac Okrzei

5.241 zł,

- modernizacja kotłowni w PPP

1.875 zł,

- modernizacja kotłowni w ZSE

6.935 zł,

- termoizolacja w ZSZ

2.685 zł,
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Dział 758– RóŜne rozliczenia

223.751 zł

Kwotę 50.000 zł przeznaczono na rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast kwotę 173.151 zł przeznacza się
na rezerwę ogólną.

Dział 801 Oświata i wychowanie

31.573.678 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej w Powiecie Raciborskim przeznaczona jest
na utrzymanie placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu.
Powiat Raciborski jest organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek
oświatowych.
Na wydatki inwestycyjne w 2008 r. przeznaczono kwotę

2.920.012 zł,

natomiast na płace i pochodne w tym dziale przeznacza się 23.208.977 zł,
a na wydatki bieŜące 4.975.501 zł
Powiat Raciborski przekazuje równieŜ dotacje Towarzystwu Edukacji Bankowej
RTO „ Szkoła”, oraz Prywatnemu Liceum Profilowanemu Dla Dorosłych. Na
2008 r. przewidziano na ten cel kwotę 469.188 zł.
Poszczególne wydatki w rozbiciu na placówki przedstawia załączona
Tabela Nr 1.
Dział 803 – Szkolnictwo wyŜsze

50.000 zł

W dziale szkolnictwo wyŜsze przeznacza się kwotę w wysokości 40.000 zł, na
nagrody Starosty dla studentów i ufundowanie sztandaru dla Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
Kwotę 10.000 zł przeznacza jako dotację dla fundacji Państwowej WyŜszej
Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
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Dział 851 Ochrona zdrowia
Na ochronę

2.792.082 zł

zdrowia w 2008 r. przeznaczona została kwota w wysokości

2.792.082 zł, z tego 2.000.000 przeznacza się na wydatki inwestycyjne, 498.782
zł przeznacza się na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Rejonowego. Kwotę
250.200 zł., przeznacza się na realizację programu bezpłatnych badań
toksoplazmozy dla kobiet w ciąŜy oraz programu bezpłatnych szczepień
ochronnych dla dzieci. Na działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
udzielane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu przeznacza się kwotę
43.100 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

13.544.883 zł

Na działalność Powiatu w ramach pomocy społecznej w 2008 r. zaplanowano
13.544.883 zł.
Kwotę 126. 819 zł przeznacza się na pomoc pienięŜną na kontynuację nauki oraz
na

usamodzielnienie

dla

osób

opuszczających

placówki

opiekuńczo

wychowawcze
Kwotę 1.925.150 zł przeznacza się na utrzymanie małoletnich w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, w tym kwotę 634.000 zł – koszty funkcjonowania
nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu.
Na terenie tutejszego Powiatu znajdują się trzy domy pomocy społecznej.
Dom Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach oraz Dom Pomocy Społecznej SS
Maryi Niepokalanej w Raciborzu prowadzone są na podstawie porozumień
zawartych ze Starostą Raciborskim, na podstawie których zostaną przekazane im
dotacje w następujących wysokościach:
- Dom Pomocy Społecznej SS Maryi Niepokalanej w Raciborzu: na bieŜącą
działalność 2.373.360 zł,
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- Dom Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach: na bieŜącą działalność
949.344 zł.

Ponadto

na

realizację

programu

naprawczego

DPS

w KrzyŜanowicach zaplanowano dotację w wysokości 60.000 zł.
Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu
to 5.128.160 zł.
W

ramach

pomocy

społecznej

zaplanowano

równieŜ

2.391.600 zł

z przeznaczeniem na rodziny zastępcze. W ramach tego zadania Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje następujące zadania:
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- pomoc na kontynuację nauki,
- pomoc pienięŜna na usamodzielnienie,
- pomoc losowa oraz na zagospodarowanie,
- szkolenie rodzin zastępczych,
- wynagrodzenie dla rodzin pełniących rolę pogotowia rodzinnego,
- wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych
Na utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych

poza powiatem

raciborskim przeznacza się kwotę 135.900 zł.
Kwotę 30.000 zł przeznacza się dna wyprawki dla osób opuszczających rodziny
zastępcze, oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze
Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2008 r. zaplanowano
424.550 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.105.990 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 96.400 zł na funkcjonowanie
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 35.000 zł., na współfinansowanie
działalności

powiatowego

Zespołu

do

Spraw

Orzekania

o

Stopniu

Niepełnosprawności w Rybniku zgodnie z zawartym porozumieniem.
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Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 2008 r. zaplanowano
887.190 zł, z czego 793.040 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe
pracowników wraz z pochodnymi, natomiast pozostała kwota to pozostałe
wydatki bieŜące.
Kwotę 87.400 zł zaplanowano na dofinansowanie działań w zakresie polityki
społecznej.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

4.367.179 zł

Na działalność placówek oświatowych i wychowawczych w tym dziale
przeznaczona została kwota 4.367.179 zł, z następującym podziałem:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi

3.021.249 zł,

- pozostałe wydatki bieŜące

1.345.930 zł,

(w tym na pomoce naukowe 15.680 zł)
Środki przeznaczone zostały na działalność:
- świetlic szkolnych,
- specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego,
- poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- placówek wychowania pozaszkolnego,
- internatów.
Szczegółowy podział wydatków w rozbiciu na placówki przedstawia załączona
Tabela Nr 1.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.300 zł

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na wykonanie
niezbędnych badań i opinii biegłych w prowadzonych postępowaniach
administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
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Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

837.200 zł

Kwotę 700.000 zł., przeznacza się na adaptację zamku Piastowskiego
w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego.
Pozostałe środki przeznaczone zostaną

na wspieranie i dofinansowanie

przedsięwzięć kulturalnych na terenie Powiatu Raciborskiego oraz na realizację
zadań biblioteki powiatowej .
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono kwotę

87.500 zł
87.500 zł., która zostanie

wykorzystana na organizację imprez sportowych objętych patronatem Starosty
Raciborskiego, bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe, w tym
ufundowanie nagród rzeczowych dla najlepszych sportowców, upominków,
pucharów, medali, dyplomów. Ponadto ww. środki zostaną przeznaczone
na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej sportu
i rekreacji.

W budŜecie uwzględniono równieŜ plan przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.
Przewidywane wydatki w roku 2008 w wysokości 620.000

zł zostaną

przeznaczone na wydatki inwestycyjne m.in.:
- Termomodernizację obiektów ZSO Nr II przy ul. Wyszyńskiego 100.000 zł,
- Termomodernizację obiektów ZSE przy ul. Gimnazjalnej 160.000 zł,
- Termomodernizację obiektów CKU i CKP przy ul. Zamkowej 40.000 zł,
- Termomodernizację obiektów ZSOMS przy ul. Kozielskiej 50.000 zł,
oraz na zakup niezbędnego wyposaŜenia do prawidłowego funkcjonowania
referatu a takŜe na dotacje dla podmiotów gospodarczych, gmin i osób
fizycznych a takŜe na szkolenia i zakup pomocy dydaktycznych, ksiąŜek.
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Ponadto w budŜecie Powiatu Raciborskiego przedstawiono plan finansowy
Powiatowego

Funduszu

Gospodarki

Zasobem

Geodezyjnym

i Kartograficznym na rok 2008
Planuje się, iŜ stan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na początku roku
2008 r. wyniesie 16.276 zł.
I.

PRZYCHODY – 340.000 zł

Przewiduje się, iŜ przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
będą kształtowały się w sposób następujący:
1. Przychody własne – 340.000 zł
1.1 Wpływy z usług - wpływy ze sprzedaŜy map, danych z ewidencji gruntów
i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych–
335.000 zł,
1.5. Pozostałe odsetki – 5.000 zł,
II.

WYDATKI – 340.000 zł

Przewidywane wydatki bieŜące Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
1. Wydatki bieŜące własne - 198.000 zł
1.1. Zakup materiałów – 25.000 zł,
1.3. Usługi remontowe – 5.000 zł,
1.4. Pozostałe usługi – 147.000 zł,
1.5. Szkolenia pracowników – 5.000 zł.
1.6. Zakup materiałów papierniczych – 6.000 zł,
1.7. Zakup akcesoriów komputerowych – 10.000 zł
2. Wydatki inwestycyjne – 75.000 zł
3. Przelewy redystrybucyjne na WFGZGiK oraz CFGZGiK – 67.000 zł
3.1 Odpis 10% przychodów własnych dla funduszu centralnego – 33.500 zł,
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3.2 Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego –
33.500 zł.

W budŜecie zabezpieczono równieŜ rozchody w wysokości

1.736.828 zł.

Zostaną one przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i poŜyczek na nw.
zadania:
- modernizacja kotłowni w ZSM w Raciborzu

61.404 zł,

- modernizacja kotłowni w ZSOMS w Raciborzu

12.064 zł,

- termomodernizacja oraz wymiana c. o w PPP w Raciborzu

23.808 zł,

- termoizolacja, modernizacja instalacji c.o w ZSZ w Raciborzu

34.092 zł,

- program ochrony środowiska wraz z planem

3.320 zł,

gospodarki odpadami dla Powiatu Raciborskiego
- modernizacja kotłowni w ZSO w Raciborzu (ZSO Nr 1)

15.040 zł,

- kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (K.B)

190.000 zł,

- kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu (B.S)

199.992 zł,

- termomodernizacja obiektów oraz modernizacja instalacji
c.o w ZSB Raciborzu

81.480 zł,

- termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o., przy
Placu Okrzei 4 w Raciborzu

34.100 zł,

- termoizolacja wraz z wymiana stolarki okiennej w ZSO Nr 2
w Raciborzu

31.548 zł,

- modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o w ZSE w Raciborzu

49.980 zł,

Ponadto planuje się udzielić poŜyczki Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu

w

wysokości 1.000.000 zł zgodnie z Programem Restrukturyzacyjnym.
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Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania przyjęte
w drodze zawartych porozumień

między jednostkami samorządu

terytorialnego oraz organem administracji rządowej

Wysokość dochodów i wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji
rządowej zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału
Finansów i BudŜetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Natomiast wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych
w drodze zawartych porozumień zaplanowano na podstawie:
-

informacji

z Wydziału

Finansów

i

BudŜetu

Śląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego,
- informacji z Urzędu Miasta w Raciborzu i Urzędu Miejskiego w Kuźni
Raciborskiej, w części dotyczącej realizacji zadań przyjętych w drodze
porozumień.

Skarbnik Powiatu

Starosta

Przewodniczący Rady

Ewa Tapper

Adam Hajduk

Norbert Mika
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