
Zdaniem ekspertów, spośród wszystkich typów samorządów, powiaty na swoje 
zadania otrzymały najmniej pieniędzy. Na szczęście samorządy mogą zdobywać 
pieniądze na projekty służące rozwojowi także z różnych programów pomo-

cowych, np.  z Unii Europejskiej, rezerw budżetu państwa, celowych programów oraz 
funduszy krajowych i zagranicznych. Trzeba przy tym pamiętać, że rzadko się zdarza, 
aby któryś z tych programów oferował pieniądze na całe przedsięwzięcie, zwłaszcza 
jeśli dotyczy ono infrastruktury. Dlatego samorząd musi przeważnie zagwarantować, że 
wyłoży część kwoty - bywa, że nawet 80 proc. wartości inwestycji. Dodatkowy kłopot 
polega na tym, że często trzeba najpierw zrealizować dane zadanie, zapłacić za nie wy-
konawcy, a dopiero potem można otrzymać dofinansowanie.  

Od 1999 do końca 2008 r. na nasz teren za pośrednictwem budżetu powiatu 
trafiło w sumie ponad 326 mln zł, z czego ponad 47 mln zł przeznaczonych zostało na 
różnorodne inwestycje. W tym samym okresie na budowę dróg, modernizację obiektów 
oświatowych, pomocy społecznej, szpitala i inne służące naszej społeczności przedsię-
wzięcia udało się z różnych programów krajowych i zagranicznych dołożyć do naszego 
budżetu niebagatelną kwotę ponad 52 mln zł.

Co finansujemy z budżetu naszego samorządu? Zadania, które przypisano powia-
tom, to m.in. szkolnictwo ponadgimnazjalne, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, infra-
struktura drogowa, administracja publiczna. Mieszkańcy oczekują też od nas aktywności 
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji, turystyki i innych. Z budżetu powiatu przekazy-
wane są także pieniądze na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie, remonty oraz in-
westycje w szkołach i innych ośrodkach edukacyjnych (Liceum Ogólnokształcące im. A. 
Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół w Strzyżowie, Zespół Szkół w Czudcu, Spe-
cjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze we Frysztaku i w Strzyżowie, Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie). Utrzymujemy także jednostki pomocy społecznej 
(Domy Pomocy Społecznej w Babicy i Gliniku Dolnym, Domy Dziecka w Żyznowie i 
Strzyżowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżo-
wie, a także w części Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance), jednostki administracyjne 
(m.in. Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego) i inne. Z budżetu powiatu albo też z powiązanych z budżetem funduszy  
celowych finansujemy pomoc dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, rodzin za-
stępczych, uczniów i absolwentów naszych szkół, projekty i programy rozwojowe. 

Od samorządu mieszkańcy oczekują nie tylko finansowania zadań bieżących, ale 
również proponowania i realizacji projektów, które będą rozwijały region i poprawia-
ły poziom życia. Powiat strzyżowski od samego początku podjął to wyzwanie, przede 
wszystkim poszukując na zewnątrz pieniędzy na realizację kolejnych przedsięwzięć. Ich 
zdecydowana większość przeznaczana jest co roku na ulepszanie naszych dróg, budowę 
mostów. Ale nie zapominamy też o oświacie, ochronie zdrowia, pomocy społecznej i 
innych ważnych sprawach.

Efekty poniesionych wydatków to m.in. odnowienie wielu odcinków dróg po-
wiatowych we wszystkich gminach, modernizacja i budowa nowych obiektów szkół, 
jednostek pomocy społecznej, remonty pomieszczeń i zakupy nowoczesnego sprzętu 
dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, stworzenie bazy lokalowej dla jednostek admi-
nistracyjnych i spełnienie wielu innych zadań powierzonych naszemu samorządowi. 

Dzięki tym działaniom obecnie niemal wszystkie jednostki i instytucje podległe 
powiatowi posiadają odpowiednią bazę i wyposażenie, dzięki czemu mogą w pełni słu-
żyć naszej społeczności. W pozostałych wdrożono odpowiednie projekty, które pozwolą 
im wkrótce spełnić aktualne standardy.

JAk ROSły DOChODy POWIATU STRZyŻOWSkIEGO 
W LATACh 1999-2008 (W MLN Zł) 

Realizacja kolejnych projektów nie pozostaje bez wpływu na zadłużenie naszego 
samorządu. Uzyskując dotację na drogę, most czy szkołę, musimy ją w części finanso-
wać. Nie mamy na to wystarczających pieniędzy w budżecie. Musimy sięgać po kredyty 
bankowe. Na koniec 2008 r. zadłużenie naszego samorządu wynosiło 6,8 mln zł. Było to 
jednak zadłużenie bezpieczne, bo sięgało 14% dochodów, a dopuszczalny limit to 60%. 
Jego roczna spłata stanowi 4,3% dochodów (dopuszczalny limit to 15%).

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?
Podstawowym narzędziem, które umożliwia realizację celów i zadań każdego samorządu jest budżet danej jednostki. 

Jest to w znacznym stopniu niezależny od budżetu państwa, oparty na ustawowych źródłach zasilania plan dochodów i wydatków. 
Obecnie budżet samorządu powiatu strzyżowskiego składa się po stronie dochodowej m.in. z subwencji przekazywanych 

przez Ministra Finansów, dotacji przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz dochodów własnych, takich jak wpływy 
podatkowe z naszego terenu. Coraz większą część budżetu stanowią też dotacje inwestycyjne i rozwojowe pochodzące 

m.in. z Unii Europejskiej. Stronę wydatkową budżetu stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

WyDATkI SAMORZĄDU POWIATOWEGO W STRZyŻOWIE 
NA INWESTyCJE I REMONTy W LATACh 1999 - 2006
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BUDŻET POWIATU STRZyŻOWSkIEGO W LATACh 1999 – 2008

4 10 lat samorządu powiatowego w Strzyżowie

 1999 – 2002  2003 – 2006  2007 – 2008  Ogółem/Średnio  

Dochody ogółem  111.5 mln zł  125,8 mln zł  89,1 mln zł 326,4 mln zł 

Wydatki ogółem  112.2 mln zł  129,7 mln zł  90,7 mln zł  332,6 mln zł  

Zwiększenia dochodów  15.5 mln zł  17.9 mln zł  18.9 mln zł  52.3 mln zł 

Zadłużenie na koniec okresu  1.4 mln zł  5.4 mln zł  6,8 mln zł  6,8 mln zł 

Procent zadłużenia  4,86% 15,23% 14,21% 14,21%  

Wydatki inwestycyjne  8.5 mln zł  20.1 mln zł  18,9 mln zł 47.5 mln zł 

Procent wydatków 
inwestycyjnych  

7,57% 15,5%  20,83%  14,63%  
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Od 1999 roku różne jednostki samorządu powiatowego w Strzyżowie oraz cały samorząd 
uczestniczyły w kilkudziesięciu projektach rozwojowych, w tym w 25 projektach finanso-
wanych ze źródeł zagranicznych. Środki pozyskane w ramach różnych programów sięgnęły 
kwoty 7 106 452 zł. Obecnie samorząd powiatowy w Strzyżowie wdraża lub przygotowuje 9 
projektów przewidzianych do dofinansowania ze źródeł zagranicznych na kwotę ogółem 40 
221 995 zł.
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