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„Skąd mamy pieniądze 
i na co je wydajemy” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rawa Mazowiecka, listopad 2005 r. 
 
 
 
 
 



 
 

Szanowni Państwo ! 
 

 

Powiat Rawski jest uczestnikiem Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”. 

Wydając niniejszą broszurę pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” 

pragniemy zapoznać mieszkańców z zagadnieniami finansowymi powiatu. 

Powiat jest jednostką samorządową dysponującą finansami publicznymi. 

Wszyscy mieszkańcy powiatu mogą mieć wpływ na sposób wydatkowania tych 

pieniędzy, kaŜdy moŜe złoŜyć osobiście lub za pośrednictwem Radnych wniosek do 

Zarządu Powiatu o wprowadzenie zmian w budŜecie w terminie do 28 października 

kaŜdego roku. 

 
 
 

CO TO JEST BUDśET POWIATU ? 

 

 

BudŜet powiatu - to plan finansowy dochodów i wydatków powiatu na dany 

rok, przygotowywany przez Zarząd Powiatu i zatwierdzony przez Radę Powiatu w 

formie uchwały budŜetowej.  

Jest on podstawowym dokumentem, który określa sposób realizacji polityki 

gospodarczej i finansowej powiatu w ciągu całego roku. Niniejsza broszura powstała 

w oparciu o budŜet Powiatu Rawskiego na rok 2005, uchwalony w dniu 4 lutego 

2005r. Uchwałą Nr XXVIII/175/2005 Rady Powiatu Rawskiego. 

BudŜet Powiatu Rawskiego moŜna porównać z budŜetem domowym. Na 

budŜet domowy składają się: dochody czyli nasze pensje, emerytury otrzymany 

spadek i wydatki czyli wydatki bieŜące na Ŝycie oraz opłaty. W momencie kiedy 

pojawia się nam nieplanowany wydatek, którego nie jesteśmy w stanie pokryć 

z naszych dochodów zmuszeni jesteśmy poŜyczyć pieniądze czyli uzyskać 

przychody. Wiadome nam jest, iŜ kredyt lub poŜyczkę będziemy musieli kiedyś 



spłacić a wydatki z tym związane to rozchody. Dochody i przychody równowaŜą się 

z rozchodami i wydatkami. 

 

 

Stan budŜetu Powiatu Rawskiego w 2005 roku  
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SKĄD SIĘ BIORĄ DOCHODY POWIATU ? 

 

 

 

Dochody budŜetu Powiatu Rawskiego na 2005 rok wyniososły w sumie 

30.001.657zł. PoniŜszy wykres prezentuje najwaŜniejsze źródła ich pochodzenia. 

 

Dochody 
30.001.657zł 

Wydatki 
33.186.322zł 

Przychody 
5.985.900zł 

Rozchody 
2.801.235zł 

Łącznie 
35.987.557zł



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    Dochody powiatu  

      30.001.657 zł 

 

 

Słowniczek: 

Dotacje celowe –są to środki finansowe przekazywane powiatowi na ściśle określony 

cel. Powiat nie moŜe swobodnie decydować na co wydać te 

pieniądze. 

Subwencja ogólna –jest to bezzwrotna pomoc zasilania finansowego z budŜetu 

państwa jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymana  

z budŜetu państwa subwencja ogólna moŜe być swobodnie 

wykorzystywana. 

Dochody własne –są to pozostałe środki finansowe, które wpływają do budŜetu 

powiatu. 

Udziały w podatkach budŜetu państwa –są to środki finansowe przekazywane powiatowi z tytułu 

udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i 

prawnych. 

 

Dotacje z budŜetu państwa – 2.924.451 zł 
- 9,8% 

-celowe na zadania bieŜące z zakresu 
administracji rządowej – 2.882.500 zł 

-celowe na zadania bieŜące realizowane 
przez powiat na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej – 14.951 zł 
-na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych – 27.000 zł 

Dotacje z Jednostek Samorządu 
Terytorialnego – 584.757 zł  

– 1,9% 

Subwencje ogólne – 20.152.618 zł   -
67,2% 

-część oświatowa – 16.801.191 zł 
-część wyrównawcza – 1.278.988 zł 
-część równowaŜąca – 2.072.439 zł 

Udział we wpływach                      
z podatku dochodowego od 

osób fizycznych – 3.179.331 zł 
– 10,6% 

Pozostałe dochody własne 
powiatu – 3.160.500 zł – 

10,5% 



 

 

Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze 

 

 

 

 

                

          

           

                                                                                

                    

                        

                                                 

             

                   

              

           

 

           
           

 

         

          

    

 

                                              

                                   

 

             

      

   

                                                        

                           

                                        

 

 

 

 

Oświata i wychowanie 
13.672.498 zł 

41,20% 
Transport i ł ączność 

4.250.549 zł 
12,81% 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

520.200 zł 
1,57% 

Rolnictwo i łowiectwo 
22.000 zł 
0,07% 

Leśnictwo 
134.57 zł 
0,40% 

Turystyka 
5.000 zł 
0,01% Działalność 

Usługowa 
232.915 zł 

0,70% Obsługa długu 
publicznego 
741.000 zł 

2,23% 

Kultura fizyczna 
i sport 

50.000 zł 
0,15% 

Administracja 
publiczna 

4.284.083 zł 
12,91% 

RóŜne rozliczenia 
231.862 zł 

0,70% 
 

Pomoc społeczna 
1.943.233 zł 

5,86% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

95.000 zł 
0,29% 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 
2.882.090 zł 

8,68% 

Ochrona zdrowia 
1.459.800 zł 

4,40% 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej  

801.519 zł 
2,42% 

Bezpieczeństwo publiczne              
i ochrona przeciwpoŜarowa 

1.860.000 zł 
5,60% 



 

 

Łącznie planowane wydatki wynoszą 33.186.322 zł., a średni wydatek na 

jednego mieszkańca Powiatu Rawskiego wynosi 668 zł. 

Dzięki pieniądzom zapisanym w budŜecie Powiat Rawski moŜe realizować wiele 

waŜnych zadań dla powiatu i jego mieszkańców. NaleŜą do nich m.in.: 

 

 

                                                                                                       

                                                 OŚWIATA 

 I 

                                               WYCHOWANIE  

 
Powiat Rawski największą ilość pieniędzy z budŜetu, bo aŜ 13.672.498 zł.(co na 

jednego ucznia szkół prowadzonych przez Powiat Rawski daje 3.887 zł rocznie) 

przeznacza na oświatę i wychowanie, przy czym 13.473.698 zł. to subwencja 

oświatowa, która przekazywana jest z budŜetu państwa. Pieniądze te przeznaczane są 

na szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe specjalne, licea 

profilowane, gimnazja specjalne, szkoły podstawowe specjalne, centra kształcenia 

ustawicznego i praktycznego i inne. 

Oświata i wychowanie dzieci i młodzieŜy wymaga wielu nakładów. Subwencje 

otrzymane z budŜetu państwa nie są wystarczające. Starostwo przekazuje na ten cel 

sumę 198.800 zł. dochodów własnych, ale jest to z pewnością jedna z najlepszych 

inwestycji. 

 

 

 

 



                                                                          TRANSPORT 

                             I 

                                ŁĄCZNOŚĆ 
 

Na transport i łączność wydatki z budŜetu powiatu wynoszą 4.250.549 zł.(na jednego 

mieszkańca - 86 zł). Za tym kryją się wydatki przeznaczone na bieŜące i zimowe 

utrzymanie dróg, odnowy i remonty dróg, dotacje dla miast na utrzymanie dróg 

powiatowych w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej oraz wydatki 

administracyjne. Źródłem finansowania jest subwencja ogólna części równowaŜąca 

2.035.548 zł., kredyt bankowy długoterminowy na pokrycie deficytu budŜetowego 

2.200.000 zł. oraz dochody własne w wysokości 15.000 zł. 

 

 

 

 

 

 POMOC                                                                                                                 

  SPOŁECZNA 

Pieniądze przeznaczone na pomoc społeczną to 1.943.233zł. na jednego mieszkańca 

daje to 39 zł. Środki pienięŜne w tym zakresie stanowią dotacje, subwencje 

i dochody własne powiatu. Pieniądze te konsumowane są na placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, rodziny zastępcze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 

za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z Domu Dziecka i Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego oraz  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinne. 

 

 

 



                                                                          EDUKACYJNA  

                                     OPIEKA  

                                    WYCHOWAWCZA 
Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wynoszą 2.882.090 zł. 

Te środki finansowe przeznaczana są specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 

internaty i bursy, pomoc materialną dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli. 

 

WyŜej wymienione działy stanowią trzon wydatków Powiatu Rawskiego, poniewaŜ 

pochłaniają najwięcej pieniędzy. Są one bardzo istotne gdyŜ stanowią o jakości Ŝycia 

mieszkańców powiatu rawskiego. Ponadto pieniądze wydawane są m.in. na: 

turystykę, leśnictwo, rolnictwo i łowiectwo, kulturę fizyczną i sport, administrację 

publiczną, ochronę zdrowia, działalność usługową, obsługę długu publicznego, 

bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŜarową. 

 

WYDATKI I DOCHODY POWIATU W 2005 ROKU 

W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKA ŃCA 

Wykres kołowy przedstawia strukturę wydatków, zaś wykres słupkowy - dochodów 

budŜetu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu. 

 

 

 

 

subwencja  - 66%  

dotacje z jednostek samorz ądu 
terytorialnego - 2%  

dotacje z bud Ŝetu państwa - 10%  

pozostałe dochody 
własne -11%  

udział we wpływach z podatku 
dochodowym od osób fiz. – 11%  
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STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW  

W LATACH 2002-2004 

 
 2002 2003 2004 

Dochody 30.888.354 27.529.346 30.599.495 

Wydatki 31.872.716 29.922.551 34.213.154 

 

 

 



Inwestycje realizowane przez Powiat Rawski w 2005 r. 

 

nazwa inwestycji 
lata realizacji 

inwestycji 

wartość 
inwestycji 
[tys. PLN] 

nakłady 
roku 2005 
[tys. PLN] 

uwagi 

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej wraz 
z wyposaŜeniem i terenową 
infrastrukturą sportową 

1999-2005 1861 361 
Inwestycja dofinansowana 
w 30% ze środków 
MENiS 

Termomodernizacja Zespołu Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 

2003-2005 376 175   

Termomodernizacja oraz przebudowa 
wejścia głównego Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej 

2004-2005 670 600 

Inwestycja dofinansowana 
w wysokości 135 tys. PLN 
z Kontraktu 
Wojewódzkiego  

Budowa drogi dojazdowej wzdłuŜ drogi 
krajowej nr 8 do powiatowych terenów 
inwestycyjnych ŁSSE i RSP 

2005 1750 1750 

ZłoŜono wniosek o 
dofinansowanie w 75% ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach ZPORR 

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb 
ewakuacyjnej izby przyjęć w ZP ZOZ 

2003-2006 2220 156   

Budowa drogi do powiatowych terenów 
inwestycyjnych Rawskiej Strefy 
Przedsiębiorczości 

2003-2007 4900 1239 

Inwestycja dofinansowana: 
ze środków Unii 
Europejskiej 3500 tys. 
PLN, ze środków BudŜetu 
Państwa 460 tys. PLN 

Zakup sprzętu medycznego, wymiana i 
uzupełnienie bazy sprzętowej w SP ZOZ 

2004-2006 2000 818 
Inwestycja dofinansowana: 
ze środków Unii 
Europejskiej 1500 tys PLN 

Zakup budynku wraz z gruntem  2005 350 350 
Rawa Mazowiecka, 
ul. Armii Krajowej 1 

Dofinansowanie zakupu samochodu 
ratowniczego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej 

2005 262 15   

Dofinansowanie wyposaŜenia 
specjalistycznego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej 

2005 77 77   

Dofinansowanie zakupu samochodu dla 
Komendy Powiatowej Policji 

2005 48 20   

Dofinansowanie zakupu samochodu dla 
Komendy Powiatowej Państwowej 
StraŜy PoŜarnej - podnośnik SH24 

2005 918 100 
zgodnie z porozumieniem 
z Miastem Rawa 
Mazowiecka  

Zakup samochodu dla Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 

2005 27 27   

Zakup sprzętu biurowego, 
komputerowego i oprogramowania  

2005 196 196   

Odbudowa piaskarki do zimowego 
utrzymania dróg 

2005 20 20   

                                                                        RAZEM               15675 5904   

 
Łączna kwota przeznaczona na inwestycji w 2005 r. wyniosła 5904 tys. zł. 

 

 



INWESTYCJE W LATACH 2002-2005 
   

lata 
nakłady 

inwestycyjne 
[tys. PLN] 

dynamika [%] 

2002 1244 100 
 

2003 2208 177 
 

2004 6306 507 
 

2005 5904 475 

 

 

 

 

 

Mamy nadzieję, Ŝe ta krótka informacja pozwoli Państwu w sposób moŜliwie prosty 

przybliŜyć zagadnienia związane z budŜetem i gospodarką finansową Powiatu 

Rawskiego w 2005r. 

 

  
 

 


