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CZĘŚĆ TABELARYCZNA 

 Budżet Powiatu Opolskiego został uchwalony dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwałą 

Nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 

2017 r. Po wprowadzeniu zmian w I półroczu kształtuje się następująco: 

 

Tytuł 
Budżet Powiatu 
Opolskiego z dn.  

22 grudnia 2016 r. 

Budżet Powiatu 
Opolskiego 

– po zmianach na dzień 
30 czerwca 2017 r. 

Dochody-plan 73.251.823 zł 79.811.371 zł 

Wydatki-plan 75.330.793 zł 87.848.604 zł 

Przychody-plan 2.803.108 zł 8.797.371 zł 

Rozchody-plan 724.138 zł 724.138 zł 

  

I. Plan i wykonanie dochodów powiatu wg działów klasyfikacji i źródeł ich 

pochodzenia: 

1. Dochody bieżące 

Dział Rozdział 
Paragraf 

§ 
Źródło dochodów 

Plan 
na 2017 r. 

Wykonanie za 
I półrocze 

% 
6:5 

1 2 3 4 5 6 7 

010     ROLNICTWO 
I ŁOWIECTWO 

42.320 15.700,68 37,10% 

  01005   Prace geodezyjno - urządzeniowe 
na potrzeby rolnictwa 

31.630 11.522,68 36,43% 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.951 3.683,00 52,99% 

2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

24.679 7.839,68 31,77% 

01095  Pozostała działalność 10.690 4.178,00 39,08% 
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  2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

10.690 4.178,00 39,08% 

020     LEŚNICTWO 88.780 43.556,85 49,06% 

  02001   Gospodarka leśna 88.780 43.556,85 49,06% 

 2460 Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

88.780 43.556,85 49,06% 

600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 116.989 72.217,71 61,73% 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 116.989 72.217,71 61,73% 

 0640 Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

500 411,60 82,32% 

0750 Dochody z najmu, dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze. 

60 59,57 99,28% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9.500 4.825,02 50,79% 

0950 Wpływy z tytułu kar i 
odszkodowań wynikających 
z umów 

27.840 13.920,00 50,00% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 2.300 2.001,52 87,02% 

2057 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego.  

17.425 0,00 0,00% 

2710 Dotacja celowa otrzymana 
z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych 
bieżących  

59.364 51.000 85,91% 

700     GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

2.686.776 1.552.420,98 57,78% 

 70005   Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

2.686.776 1.552.420,98 57,78% 

 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 
użytkowanie i służebności. 

6.950 7.013,46 
 

100,91% 
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0750 Dochody z najmu, dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze. 

1.701.181 1.053.614,42 61,93% 

0830 Wpływy z usług 66.040 41.021,03 62,12% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 16.594 15.489,50 93,34% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 50 58,82 117,64% 

2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

335.111 136.990,70 40,88% 

2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związanego 
z realizacją  zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

560.850 298.233,05 53,18% 

710     DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA 

1.883.433 768.756,28 40,82% 

  71012  Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 

1.453.233 539.133,14 37,10% 

 0640 Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

0,00 1,70 0,00% 

0690 Wpływy z różnych opłat 1.059.221 442.202,31 41,75% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 220 355,40 161,55% 

0950 Wpływy z tytułu kar i 
odszkodowań wynikających 
z umów 

0,00 677,95 0,00% 

2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

393.792 95.895,78 24,35% 

71015   Nadzór budowlany 430.200 229.623,14 53,38% 

 2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

430.200 229.620,00 53,38% 

2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane 
z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

0,00 3,14 0,00% 

750     ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

158.791 112.007,07 70,54% 

  75011   Urzędy wojewódzkie 19.938 9.966,00 49,98% 
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  2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

19.938 9.966,00 49,98% 

75020   Starostwa powiatowe 102.853 69.523,26 67,59% 

 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat 
uiszczanych na rzecz Skarbu 
Państwa z tytułu postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 

0,00 
 

638,90 0,00% 

0640 Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

100 43,60 43,60% 

0690 Wpływy z różnych opłat 23.790 10.907,80 45,85% 

0830 Wpływy z usług 9.282 4.396,75 47,37% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 13.868 4.260,33 30,72% 

0950 Wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających 
z umów 

2.100 2.251,94 107,24% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 41.713 35.023,94 83,96% 

2440 Dotacje otrzymane 
z państwowych funduszy 
celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych 

12.000 12.000 100,00% 

75045   Kwalifikacja wojskowa 36.000 32.517,81 90,33% 

  2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

17.000 16.549,71 97,35% 

2120 Dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez powiat 
na podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

19.000 15.968,10 84,04% 

752     OBRONA NARODOWA 3.500 ----- 0,00% 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 3.500 ----- 0,00% 

 2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

3.500 ----- 0,00% 

755     WYMIAR 
SPRAWIEDLIWOŚCI 

313.378 156.867 50,06% 

  75515   Nieodpłatna pomoc prawna 313.378 156.867 50,06% 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7,00 6,60 94,29% 
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2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

313.020 156.510,00 50,00% 

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 
płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości. 

351 350,40 99,83% 

756     DOCHODY OD OSÓB 
PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJACYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM 

26.415.289 12.943.766,49 49,00% 

 75618   Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody j.s.t na 
podstawie ustaw 

3.688.153 1.812.864,90 49,15% 

  0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.690.516 1.203.275,75 44,72% 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

581.096 457.527,60 78,74% 

0590 Wpływy z opłat za koncesje 
i licencje 

40.000 330,00 0,83% 

0650 Wpływy z opłat za wydanie 
prawa jazdy 

376.441 151.728,00 40,31% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 3,55 3,55% 

75622   Udziały powiatów w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa 

22.727.136 11.130.901,59 48,98% 

  0010 Podatek dochodowy od osób 
fizycznych 

22.127.136 10.629.290,00 48,04% 

0020 Podatek dochodowy od osób 
prawnych 
 

600.000 501.611,59 83,60% 

758     RÓŻNE ROZLICZENIA 26.940.738 15.580.471,99 57,83% 

  75801   Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

17.961.419 11.053.184,00 61,54% 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

17.961.419 11.053.184,00 61,54% 

75803   Część wyrównawcza subwencji 
ogólnej dla powiatów 

5.110.048 2.555.022,00 50,00% 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

5.110.048 2.555.022,00 50,00% 

75814   Różne rozliczenia finansowe 120.000 97.631,99 81,36% 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120.000 97.631,99 81,36% 
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75832   Część równoważąca subwencji 
ogólnej dla powiatów 

3.749.271 1.874.634,00 50,00% 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

3.749.271 1.874.634,00 50,00% 

801     OŚWIATA I 
WYCHOWANIE 

243.022 241.810,44 99,50% 

 80102  Szkoły podstawowe specjalne 170 66,53 39,14% 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,53 0,00% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 170 66,00 38,82% 

80110  Gimnazja  99.580 87.580,15 87,95% 

 2130 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych 
powiatu 

12.000 0,00 0,00% 

2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności 

87.580 87.580,15 100,01% 

80120   Licea ogólnokształcące 87.275 95.303,62 109,20% 

 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych 
oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów. 

200 260,00 130% 

0640 Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

4.870 4.863,87 99,87% 

0690 Wpływy z różnych opłat 15.920 48.467,49 304,44% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,13 0,00% 

0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów 
z lat ubiegłych 

4.000 3.943,49 98,59% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 1.300 784,07 60,31% 

2130 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych 
powiatu 

24.000 0,00 0,00% 

2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności 

36.985 36.984,57 99,99%  

80130   Szkoły zawodowe 49.197 52.056,95 105,81% 

 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych 
oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów. 

289 428,00 148,10% 

0690 Wpływy z różnych opłat 53,00 55,00 103,77% 

0750 Dochody z najmu, dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze. 

7.580 3.492,40 46,07% 

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 
zapisów i darowizn w postaci 
pieniężnej. 

37.825 37.825,00 100% 
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0970 Wpływy z różnych dochodów 3.450 10.256,55 297,29% 

80195  Pozostała działalność 6.800 6.803,19 100,05% 

 2057 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego.  

6.800 6.800,00 100,00% 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 3,19 0,00% 

851     OCHRONA ZDROWIA 30.000 13.111 43,70% 

 85156   Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

30.000 13.111 43,70% 

  2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

30.000 13.111 43,70% 

852     POMOC SPOŁECZNA 6.894.934 3.563.113,10 51,68% 

 85202   Domy pomocy społecznej 6.893.734 3.562.001,93 51,67% 

 0750 Dochody z najmu, dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze. 

11.000 5.237,44 47,61% 

0830 Wpływy z usług 1.770.000 996.756,56 56,31% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 12,10 48,40% 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

2.709 1.308,08 48,29% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000 525,92 52,59% 

2130 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizacje 
bieżących zadań własnych 
powiatu 

3.549.000 1.729.835,00 48,74% 

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów 
na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin lub związków 
powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących 

1.560.000 828.326,83 53,10% 

85218   Powiatowe centra pomocy 
rodzinie 

1.200  1.111,17 92,60% 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 1,17 0,00 

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 
zapisów i darowizn w postaci 
pieniężnej. 

1.000 1.000 100,00% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 200 110,00 55,00% 
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853     POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

247.188 135.887,95 54,97% 

 85321  Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności  

215.188 124.887,95 58,04% 

 2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

215.000 124.700,00 58,00% 

2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związanego 
z realizacją  zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

188 187,95 99,97% 

85324   Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

20.000 11.000 55,00% 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000 11.000 55,00% 

85395  Pozostała działalność 12.000 0,00 0,00% 

 2110 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

12.000 0,00 0,00% 

854     EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

874.454 410.183,97 46,91% 

 85406  Poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne 

333 182,65 54,85% 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 0,65 5,91% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 322 182,00 56,52% 

85410   Internaty i bursy szkolne 872.310 408.189,90 46,79% 

 0750 Dochody z najmu, dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze. 

1.100 2.000,48 181,86% 

0830 Wpływy z usług 870.260 404.938,16 46,53% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 750 992,92 132,39% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 200 258,34 129,17% 

85420  Młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze 

1.811 1.811,42 100,02% 

 2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności 

1.811 1.811,42 100,02% 

855     RODZINA 2.303.761 1.304.778,93 56,64% 
 85508  Rodziny zastępcze 1.288.100 726.437,51 56,40% 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 3,62 0,00% 
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2160 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone powiatom, 
związane z realizacją dodatku 
wychowawczego oraz dodatku do 
zryczałtowanej kwoty 
stanowiących pomoc państwa 
w wychowywaniu dzieci 

727.000 395.000 54,33% 

2320 Dotacje celowe otrzymane 
z powiatu na zadania terytorialne 
oraz związków gmin, związków 
powiatowo –gminnych lub 
związków powiatów na 
dofinansowanie zadań bieżących. 

365.100 198.215,81 54,29% 

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów 
na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin lub związków 
powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących 

196.000 133.218,08 67,97% 

85510 
 Działalność placówek opiekuńczo 

- wychowawczych 
1.015.661 578.341,42 

56,94% 

 0680 Wpływy od rodziców z tytułu 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
rodziny zastępczej 

3.600 3.800,00 105,56% 

0750 Dochody z najmu, dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze. 

2.500 1.183,50 47,34% 

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 
zapisów i darowizn w postaci 
pieniężnej. 

2.171 2.230,90 102,76% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 25.390 24.297,48 95,70% 

2320 Dotacje celowe otrzymane 
z powiatu na zadania terytorialne 
oraz związków gmin, związków 
powiatowo –gminnych lub 
związków powiatów na 
dofinansowanie zadań bieżących. 

516.000 292.206,00 56,63% 

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów 
na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin lub związków 
powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących 

466.000 254.623,54 54,64% 

900     GOSPODARKA 
KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

1.000.520 972.119,55 97,16% 

 90005  Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu  

110 0,00 0,00% 

 2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane 
z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

110 0,00 0,00% 



 10

90019  Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska 

1.000.300 972.011,05 97,17% 

 0570 Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar 
pieniężnych od osób fizycznych 

300 284,30 94,77% 

0690 Wpływy z różnych opłat 1.000.000 971.726,75 97,17% 

90095  Pozostała działalność 110 108,50 98,64% 

 2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane 
z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

110 108,50 98,64% 

Dochody bieżące 70.243.873 37.886.769,99 53,94% 

 

2.Dochody majątkowe 

Dział Rozdział 
Paragraf 

§ 
Źródło dochodów 

Plan 
na 2017r. 

Wykonanie za 
I półrocze 

% 
6:5 

1 2 3 4 5 6 7 

010     ROLNICTWO 
I ŁOWIECTWO 

24.759 ----- ----- 

 01042   Wyłączenie z produkcji gruntów 
rolnych 

24.759 ----- ----- 

  6630 Dotacje celowe otrzymane 
z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

24.759 -----  ----- 

600     TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ 

9.492.139 1.576.357,70 16,61% 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 9.492.139 1.576.357,70 16,61 % 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

2.111 2.552,99 120,94% 

6257 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 

9.329.321 1.521.606,81 16,31% 

6300 Dotacja celowa otrzymana 
z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych   

108.509 0,00 0,00% 
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6680 Wpłata środków finansowych 
z niewykorzystanych w terminie 
wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. 

52.198 52.197,90 99,99% 

700   GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

50.000 4.150,00 8,30% 

 70005  Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

50.000 4.150,00 8,30% 

 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

50.000 4.150,00 8,30% 

750     ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

600 596,98 99,50% 

  75020   Starostwa powiatowe 600 596,98 99,50% 

  6680 Wpłata środków finansowych 
z niewykorzystanych w terminie 
wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. 

600 596,98 99,50% 

Dochody majątkowe 9.567.498 1.581.104,68 16,53% 

II. Plan i wykonanie wydatków powiatu w układzie  działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej. 

1. Wydatki bieżące 

Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. 
Wykonanie za I 

półrocze 
6: 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 108.909 59.540,68 54,67% 

  01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 
w tym: 

� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

54.679 
 
 

14.679 
40.000 

11.822,68 
 
 

7.339,68 
4.483,00 

21,62% 
 
 

50,00% 
11,21% 

01008 Melioracje wodne 
w tym: 

� dotacje 

43.540 
 

43.540 

43.540,00 
 

43.540,00 

100% 
 

100% 

01095 Pozostała działalność 
w tym: 

� wynagrodzenia 

10.690 
 

10.690 

4.178,00 
 

4.178,00 

39,08% 
 

39,08% 

2 020  LEŚNICTWO  183.150 41.892,11 22,87% 

  02001 Gospodarka leśna 
 w tym: 

� świadczenia społeczne 
� zadania statutowe 

144.780 
 

88.780 
56.000 

41.892,11 
 

41.392,11 
500,00 

28,94% 
 

46,62% 
0,89% 

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 
w tym: 

� zadania statutowe 
 
 
 
 

38.370 
 

38.370 

----- 
 

----- 

----- 
 

----- 
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3 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.752.475 2.467.375,15 31,83% 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 
w tym: 

� dotacje 

13.600 
 

13.600 

----- 
 

----- 

----- 
 

----- 

60014 Drogi publiczne powiatowe 
w tym: 

� świadczenia społeczne 
� dotacje 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe  

7.738.875 
 

35.000 
210.000 

2.353.161 
5.140.714 

2.467.375,15 
 

9.847,67 
104.994 

1.168.756,57 
1.183.776,91 

31,88% 
 

28,14% 
50,00% 
49,67% 
23,03% 

4 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.464.443 1.032.495,94 41,90 

  70005 
 

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 
w tym: 

� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe  

2.464.443 
 
 

1.200 
688.802 

1.774.441 

1.032.495,94 
 
 

290,02 
310.425,47 
721.780,45 

41,90% 
 
 

24,17% 
45,07% 
40,68% 

5 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1.276.992 331.225,77 25,94% 

  71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 
w tym: 

� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

846.792 
 
 

193.792 
653.000 

111.270,78 
 
 

95.895,78 
15.375,00 

13,14% 
 
 

49,48% 
2,35% 

71015 Nadzór budowlany  
w tym: 

� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

430.200 
 

1.100 
336.200 

92.900 

219.954,99 
 

442,00 
170.625,95 

48.887,04 

51,13% 
 

40,18% 
50,75% 
52,62% 

6 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  13.105.933 5.947.541,21 45,38% 

  75011 Urzędy wojewódzkie 
w tym: 

� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

19.938 
 

15.288 
4.650 

9.966,00 
 

9.966,00 
----- 

49,99% 
 

65,19% 
----- 

75019 Rady powiatów 
w tym: 

� świadczenia społeczne 
� zadania statutowe 

361.240 
 

337.240 
24.000 

139.717,08 
 

135.449,00 
4.268,08 

38,68% 
 

40,16% 
17,78% 

75020 Starostwa powiatowe 
w tym: 

� świadczenia społeczne 
� dotacje 
� wynagrodzenia  
� zadania statutowe 

12.481.755 
 

29.651 
9.021 

9.316.706 
3.126.377 

5.684.397,88 
 

3.576,65 
4.500,00 

4.486.966,41 
1.189.354,82 

45,54% 
 

12,06% 
49,88% 
48,16% 
38,04% 

75045 Kwalifikacja wojskowa 
 w tym: 

� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

36.000 
 

3.990 
22.760 

9.250 

32.517,81 
 

3.668,11 
22.087,62 

6.762,08 

90,33% 
 

91,93% 
97,05% 
73,10% 

75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 
w tym: 

� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

 

207.000 
 
 

10.000 
197.000 

80.942,44 
 
 

----- 
80.942,44 

39,10% 
 
 

----- 
41,09% 
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7 752  OBRONA NARODOWA 3.500 ----- ----- 

  75212 Pozostałe wydatki obronne 
 w tym: 

� zadania statutowe 

3.500 
 

3.500 

----- 
 

----- 

----- 
 

----- 

8 754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

14.000 4.000,00 28,57% 

  75405 Komendy Powiatowe Policji 
w tym: 

� zadania statutowe 

4.000 
 

4.000 

4.000,00 
 

4.000,00 

100% 
 

100% 

75421 Zarządzanie kryzysowe 
w tym: 

� zadania statutowe 

10.000 
 

10.000 

----- 
 

----- 

----- 
 

----- 

9 755  WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 313.378 143.882,56 45,91% 

  75515 Nieodpłatna pomoc prawna 
w tym: 

� dotacje 
� zadania statutowe 

 

313.378 
 

182.529 
130.849 

143.882,56 
 

91.439,22 
52.443,34 

45,91% 
 

50,10% 
40,08% 

10 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 72.870 38.993,99 53,51% 

  75702 Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek j.s.t  
w tym: 

� obsługa długu publicznego 

72.870 
 
 

72.870 

38.993,99 
 
 

38.993,99 

53,51% 
 
 

53,51% 

11 758  RÓŻNE ROZLICZENIA 263.319 6.277,51 2,38% 

  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego 
w tym: 

� dotacje 

7.000 
 
 

7.000 

6.277,51 
 
 

6.277,51 

89,68% 
 
 

89,68% 

75818 Rezerwy ogólne i celowe  
w tym: 

� zadania statutowe 

256.319 
 

256.319 

----- 
 

----- 

----- 
 

----- 

12 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.879.951 8.961.350,07 50,12% 

  80102 Szkoły podstawowe specjalne 
w tym: 

� dotacje 
� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

1.901.609 
 

1.366.052 
29.737 

453.894 
51.926 

897.521,89 
 

639.446,68 
13.033,19 

219.466,43 
25.575,59 

47,20% 
 

46,81% 
43,83% 
48,35% 
49,25% 

80110 Gimnazja  
w tym: 

� dotacje 
� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

4.571.876 
 

298.476 
180.102 

3.535.496 
557.802 

2.194.466,33 
 

133.040,60 
12.497,25 

1.776.967,82 
271.960,66 

48,00% 
 

44,57% 
6,94% 

50,26% 
48,76% 

80111 Gimnazja specjalne 
w tym: 

� dotacje 
� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

1.315.001 
 

1.141.481 
9.912 

147.965 
15.643 

685.138,44 
 

600.778,80 
4.344,43 

73.155,61 
6.859,60 

52,10% 
 

52,63% 
43,83% 
49,44% 
43,85% 
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80120 Licea ogólnokształcące 
w tym: 

� dotacje 
� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

5.577.337 
 

140.053 
313.203 

4.348.356 
775.725 

2.853.052,62 
 

59.522,10 
74.975,73 

2.312.956,84 
405.597,95 

51,15% 
 

42,50% 
23,94% 
53,19% 
52,29% 

80130 Szkoły zawodowe 
w tym: 

� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe  

3.300.249 
 

148.208 
2.437.052 

714.989 

1.691.422,23 
 

38.002,17 
1.299.097,28 

354.322,78 

51,25% 
 

25,64% 
53,31% 
49,56% 

80134 Szkoły zawodowe specjalne 
w tym : 

� dotacje 

600.891 
 

600.891 

270.400,68 
 

270.400,68 

45,00% 
 

45,00% 

80144 Inne formy kształcenia osobno 
niewymienione  
w tym: 

� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

156.774 
 
 

42.819 
96.603 
17.352 

91.219,83 
 
 

3.198,11 
79.077,56 

8.944,16 

58,19% 
 
 

7,47% 
81,86% 
51,55% 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli  
w tym: 

� dotacje 
� zadania statutowe 

65.215 
 
 

22.825 
42.390 

13.329,79 
 
 

9.510,45 
3.819,34 

20,44% 
 
 

41,67% 
9,01% 

80150 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych. 
w tym: 

� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

244.016 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.075 
186.175 

48.766 

142.877,01 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.193,79 
110.745,00 

28.938,22 

58,55% 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,19% 
59,48% 
59,34% 

80195 Pozostała działalność 
w tym: 

� zadania statutowe 

146.983 
 

146.983 

121.921,25 
 

121.921,25 

82,95% 
 

82,95% 

13 851  OCHRONA ZDROWIA 50.600 26.270,97 51,92% 

  85149 Programy polityki zdrowotnej  
w tym: 

� dotacje 
� zadania statutowe 

12.200 
 

8.640 
3.560 

11.966,97 
 

8.640 
3.326,97 

98,09% 
 

100% 
93,45% 

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 
w tym: 

� zadania statutowe 

30.000 
 
 
 
 

30.000 

13.104,00 
 
 
 
 

13.104,00 

43,68% 
 
 
 
 

43,68% 

85195 Pozostała działalność 
w tym: 

� zadania statutowe 

8.400 
 

8.400 

1.200,00 
 

1.200,00 

14,29% 
 

14,29% 



 15

14 852  POMOC SPOŁECZNA 7.968.228 4.236.513,76 53,17% 

  85202 Domy pomocy społecznej 
w tym : 

� dotacje 
� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe  

7.086.233 
 

158.000 
8.000 

5.138.748 
1.781.485 

3.751.991,88 
 

78.713 
1.506,05 

2.778.710,52 
893.062,31 

52,95% 
 

49,82% 
18,83% 
54,07% 
50,13% 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie  
w tym : 

� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

881.995 
 

200 
768.265 
113.530 

484.521,88 
 

----- 
412.580,43 

71.941,45 

54,93% 
 

----- 
53,70% 
63,37% 

15 853  
POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

2.180.320 1.101.358,00 50,51% 

  85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych  
w tym : 

� dotacje 

53.320 
 
 

53.320 

26.660,00 
 
 

26.660,00 

50,00 % 
 
 

50,00 % 

85321 Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 

� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

215.000 
 

135.145 
79.855 

124.700 
 

79.273,86 
45.426,14 

58,00% 
 

58,66% 
56,89% 

85333 Powiatowe urzędy pracy 
w tym : 

� dotacje 

1.900.000 
 

1.900.000 

949.998 
 

949.998 

50,00% 
 

50,00% 

85395 Pozostała działalność 
w tym : 

� świadczenia społeczne 

12.000 
 

12.000 

----- 
 

----- 

----- 
 

----- 

16 854 
 
 

EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

7.501.887 3.806.464,00 50,74% 

  85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka 
w tym : 

� wynagrodzenia 

33.922 
 
 

33.922 

12.060,69 
 
 

12.060,69 

35,55% 
 
 

35,55% 

85406 Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne  
w tym : 

� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

1.971.837 
 
 
 

4.056 
1.672.509 

295.272 

1.091.541,27 
 
 
 

21,48 
907.695,44 
183.824,35 

55,36% 
 
 
 

0,53% 
54,27% 
62,26% 

85410 Internaty i bursy szkolne 
w tym : 

� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

3.716.184 
 

83.817 
1.934.731 
1.697.636 

1.865.807,27 
 

38.636,73 
1.043.008,04 

784.162,50 

50,21% 
 

46,10% 
53,91% 
46,19% 

85416 Pomoc materialna dla uczniów 
o charakterze motywacyjnym 
w tym : 

� świadczenia społeczne 
 

103.272 
 
 

103.272 

63.917,00 
 
 

63.917,00 

61,89% 
 
 

61,89% 
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85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 
w tym : 

� dotacje 

1.634.869 
 

1.634.869 

747.963,07 
 

747.963,07 

45,75% 
 

45,75% 

85446 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 
w tym: 

� dotacje 
� zadania statutowe 

18.550 
 
 

6.493 
12.057 

4.275,45 
 
 

2.705,45 
1.570,00 

23,05% 
 
 

41,67% 
13,02% 

85495 Pozostała działalność 
w tym : 

� zadania statutowe  

23.253 
 

23.253 

20.899,25 
 

20.899,25 

89,88% 
 

89,88% 

17 855  RODZINA 7.518.940 3.609.148,46 48,00% 

  85508 Rodziny zastępcze 
w tym: 

� dotacje 
� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

3.274.251 
 

331.000 
2.531.598 

380.253 
31.400 

1.589.188,31 
 

136.589,34 
1.238.645,26 

190.822,49 
23.131,22 

48,54% 
 

41,27% 
48,93% 
50,18% 
73,67% 

85510 Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych  
w tym: 

� dotacje 
� świadczenia społeczne 
� wynagrodzenia 
� zadania statutowe 

4.226.709 
 
 

136.775 
229.390 

2.898.747 
961.797 

2.006.475,15 
 
 

49.724,58 
32.430,16 

1.517.912,67 
406.407,74 

47,47% 
 
 

36,36% 
14,14% 
52,36% 
42,26% 

85595 Pozostała działalność 
w tym: 

� zadania statutowe 

17.980 
 

17.980 

13.485,00 
 

13.485,00 

75,00% 
 

75,00% 

18 900  GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

95.458 59.863,60 62,71% 

  90008 Ochrona różnorodności biologicznej 
i krajobrazu 
w tym : 

� zadania statutowe 

85.658 
 
 

85.658 

59.672,00 
 
 

59.672,00 

69,66% 
 
 

69,66% 

90095 Pozostała działalność  
w tym : 

� zadania statutowe 

9.800 
 

9.800 

191,60 
 

191,60 

1,96% 
 

1,96% 

19 921  KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

287.920 173.221,91 60,16% 

  92105 
 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 
w tym : 

� dotacje 
� zadania statutowe 

90.620 
 

68.000 
22.620 

14.515,70 
 

10.500 
4.015,70 

16,02% 
 

15,44% 
17,75% 

92116 Biblioteki  
w tym : 

� dotacje 

55.000 
 

55.000 

27.500,02 
 

27.500,02 

50,00 % 
 

50,00 % 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 
w tym : 

� dotacje 
� zadania statutowe 

 
 

142.300 
 
 

112.300 
30.000 

131.206,19 
 
 

112.300,00 
18.906,19 

92,20% 
 
 

100,00% 
63,02% 
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20 926  KULTURA FIZYCZNA 30.000 10.087,50 33,63% 

  92695 Pozostała działalność  
w tym : 

� dotacje 
� zadania statutowe 

30.000 
 

20.000 
10.000 

10.087,50 
 

6.637,50 
3.450,00 

33,63% 
 

33,19% 
34,50% 

OGÓŁEM 69.072.273 32.057.503,19 46,41% 

 

2. Wydatki majątkowe 

Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017r. Wykonanie 6: 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34.759 ----- ----- 

  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów 
rolnych 
w tym: 

� wydatki majątkowe 

34.759 
 
 

34.759 

----- 
 
 

----- 

----- 
 

----- 
----- 

2 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14.051.466 1.530.846,23 10,89% 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 
w tym: 

� wydatki majątkowe 
z tego: 

� z udziałem środków z UE 
i źródeł zagranicznych 

6.100.667 
 

6.100.667 
 

6.100.667 

1.521.606,81 
 

1.521.606,81 
 

1.521.606,81 

24,94% 
 

24,94% 
 

24,94% 

60014 Drogi publiczne powiatowe 
w tym: 

� wydatki majątkowe 
z tego: 

� z udziałem środków z UE 
i źródeł zagranicznych 

7.950.799 
 

7.950.799 
 

3.228.654 

9.239,42 
 

9.239,42 
 

0,00 

0,12% 
 

0,12% 
 

----- 

3 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 483.471 1.000,00 0,21% 

  70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 
w tym: 

� wydatki majątkowe 
 

483.471 
 
 

483.471 

1.000,00 
 
 

1.000,00 

0,21% 
 
 

0,21% 

4 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.676 ----- ----- 

  71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 
w tym: 

� wydatki majątkowe 

8.676 
 
 

8.676 

----- 
 
 

----- 

------ 
 
 

----- 

5 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  130.341 48.192,63 36,97% 

  75020 Starostwa powiatowe 
w tym: 

� wydatki majątkowe 

130.341 
 

130.341 

48.192,63 
 

48.192,63 

36,97% 
 

36,97% 
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6 754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA  

50.000 ----- ----- 

  75411 Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej  
w tym: 

� wydatki majątkowe 

50.000 
 
 

50.000 

------ 
 
 

----- 

------ 
 
 

----- 

7 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 120.150 35.560,00 28,01% 

  

80120 Licea ogólnokształcące 
w tym: 

� wydatki majątkowe 

105.000 
 

105.000 

29.410,00 
 

29.410,00 

28,01% 
 

28,01% 

80130 Szkoły zawodowe 
w tym: 

� wydatki majątkowe 

15.150 
 

15.150 

6.150,00 
 

6.150,00 

40,59% 
 

40,59% 

8 803  SZKOLNICTWO WYŻSZE 550.000 50.000 9,09% 

  80306 Działalność dydaktyczna 
w tym: 

� wydatki majątkowe 

50.000 
 

50.000 

50.000,00 
 

50.000,00 

100% 
 

100% 

80395 Pozostała działalność 
w tym: 

� wydatki majątkowe 

500.000 
 

500.000 

----- 
 

----- 

----- 
 

----- 

9 852  POMOC SPOŁECZNA 948.246 210.905,86 22,24% 

  85202 Domy pomocy społecznej 
w tym: 

� wydatki majątkowe 

948.246 
 

948.246 

210.905,86 
 

210.905,86 

22,24% 
 

22,24% 

10 854  EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

418.500 21.718,83 5,19% 

  85410 Internaty i bursy szkolne 
w tym: 

� wydatki majątkowe 

418.500 
 

418.500 

21.718,83 
 

21.718,83 

5,19% 
 

5,19% 

11 855  RODZINA 350.000 ----- ----- 

  85595 Pozostała działalność 
w tym: 

� wydatki majątkowe 

350.000 
 

350.000 

----- 
 

----- 

----- 
 

----- 

12 900  
 

GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

1.155.496 446.834,43 38,67% 

  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu 
w tym: 

� wydatki majątkowe  
z tego: 

� z udziałem środków z UE 
i źródeł zagranicznych 

710.722 
 
 

710.722 
 
 
 

443.715,43 
 
 

443.715,43 
 
 
 

62,43% 
 
 

62,43% 
 
 

% 
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90008 Ochrona różnorodności biologicznej 
i krajobrazu 
w tym: 

� wydatki majątkowe 

444.774 
 
 

444.774 

3.119,00 
 
 

3.119,00 

0,70% 
 
 

0,70% 

13 921  
 

KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

511.226 ----- ----- 

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

� wydatki majątkowe  

511.226 
 

511.226 

----- 
 

----- 

----- 
 

----- 

OGÓŁEM 18.812.331 2.345.057,98 12,47% 

 

III. Plan i wykonanie deficytu / nadwyżki budżetu powiatu  

Tytuł 
Plan 

(po zmianach) 

Wykonanie 

za I półrocze 2017 

DOCHODY 79.811.371 39.467.874,67 

WYDATKI 87.884.604 34.402.561,17 

NADWYŻKA ----- 5.065.313,50 

DEFICYT 8.073.233 ----- 

IV. Plan i wykonanie kwoty przychodów i rozchodów budżetu powiatu 

Tytuł 
Plan  

(po zmianach) 

Wykonanie 

za I półrocze 

% 

3 : 2 

l 
 

2 
 

3 
 

4 
 PRZYCHODY 8.797.371 12.956.260,22 147,27 % 

ROZCHODY 724.138 362.068,92 50,00 % 
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V. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Realizacja dochodów powiatu za I półrocze 2017 r. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu od 

początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. Powiat Opolski zrealizował dochody ogółem w wysokości 

39.467.874,67 zł, co stanowi 49,45 % dochodów planowanych na rok bieżący. Wysokość dochodów 

w analogicznym okresie roku ubiegłego kształtowała się na nieco wyższym poziomie i wynosiła 

40.422.775,74 zł, co stanowiło 53,52 % planowanych dochodów.  

W I półroczu 2017 r. obawy budzi realizacja dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku 

dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) od podatników zamieszkałych na terenie powiatu. 

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto do budżetu na 2017 r., na poziomie niższym niż 

wynika to z prognozy Ministerstwa Finansów. Ich realizacja za I półrocze wynosiła 10.629.290 zł 

(tj. 48,04 %). W świetle powyższego realne wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. jest niższe od 

planowanego o kwotę 434.278 zł. 

Natomiast dochody z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych kształtują się na wyższym 

poziomie niż plan. Planowane były na poziomie 600.000 zł, ich realne wykonanie wyniosło 

501.611,59 zł co stanowi 83,60 % planu rocznego. 

Również na wyższym niż planowano poziomie zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji. 

                                       (w pełnych złotych) 

Źródło pochodzenia 
I półrocze 
 2016 r. 

I półrocze 
 2017 r. 

% 
3 : 2 

1 3  4 

Dotacja ogółem, w tym : 5.021.369 5.144.719 102,5 

na zadania z zakresu adm. rządowej 868.048 1.164.128 134,1 

na zadania własne powiatu 3.246.085 1.729.835 53,3 

inne 907.236 2.250.756 248,1 

Subwencje 16.500.730 15.482.840 93,8 

Udział powiatu w podatkach 10.978.529 11.130.902 101,4 

Dochody własne powiatu 7.922.148 7.709.414 97,3 

OGÓŁEM 40.422.776 39.467.875 97,6 
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W porównaniu do dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego nastąpiło 

zmniejszenie dochodów o 2,4 %, co stanowi kwotę 954.901 zł. Znaczne zmniejszenie dochodów 

nastąpiło w grupie dotacji na zadania własne powiatu o kwotę 1.516.250 zł tj. 46,7 % oraz 

w subwencjach o kwotę 1.017.890 zł tj. 6,2 % i w dochodach własnych o kwotę 212.734 zł tj. 2,7 %.  

Natomiast zwiększeniu uległy z tytułu innych dotacji o kwotę 1.343.520 zł tj. 148,1 %, co 

spowodowane jest pozyskaniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zwiększeniu uległy 

również dochody na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 296.080 zł tj. 34,1 %, oraz 

m.in. w udziałach powiatu w podatkach o kwotę 152.373 zł tj. 1,4 %. 

Obniżeniu uległy również dochody z tytułu subwencji o kwotę ogółem 1.017.890 zł. 

Największe zwiększenie nastąpiło w pozostałych dotacjach o kwotę 1.343.50 zł.  

 

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW  

WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R. 

 

(w pełnych złotych)   

I. Dochody ogółem                          -39.467.875 zł - 100 % 

Dotacje                     - 5.144.719 zł – 13,0 % 

Subwencje         -15.482.840 zł – 39,2 % 

Udział powiatu  w podatkach        - 11.130.902 zł – 28,2 % 

Dochody własne powiatu      -   7.709.414 zł - 19,5 % 

39,2%

19,5%

28,2%

13,0%

Subwencje - 39,2 % Dotacje - 13,0 %

Dochody własne - 19,5 % Udział  powiatu w podatkach - 28,2 %
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Realizacja wydatków powiatu za I półrocze 2017 r. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za okres 

od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. zrealizowane wydatki ogółem wynosiły 

34.402561,17 zł co stanowi 39,15 % planowanych na rok bieżący.  

Wysokość wydatków w analogicznym okresie ubiegłego roku kształtowała się na niższym 

poziomie i wynosiła 33.247.774,12 zł co stanowiło 40,47 % kwot planowanych wydatków. 

W I półroczu 2017 roku Powiat Opolski nie ponosił wydatków, które przypadałyby do spłaty 

w ramach zawartych umów z tytułu poręczeń i gwarancji.  

 

STRUKTURA WYDATKÓW (OGÓŁEM) POWIATU ZA I PÓŁROCZE 

WEDŁUG KIERUNKÓW (DZIAŁÓW) FINANSOWANIA 

1) Struktura wydatków powiatu za I półrocze 2017– według kierunków (działów) finansowania: 

              (w pełnych złotych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wydatki ogółem : 34.402.561 zł 100% 

1. Rolnictwo i łowiectwo 59.541 zł 0,2% 

2. Transport i łączność 3.998.221 zł 11,6% 

3. Gospodarka mieszkaniowa 1.033.496 zł 3,0% 

4. Działalność usługowa 331.226 zł 1,0% 

5. Administracja publiczna 5.995.734 zł 17,4% 

6. Obsługa długu publicznego 38.994 zł 0,1% 

7. Oświata i wychowanie 8.996.910 zł 26,2% 

8. Edukacyjna opieka wychowawcza 3.828.183 zł 11,1% 

9 Pomoc społeczna 4.447.420 zł 12,9% 

10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.101.358 zł 3,2% 

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 506.698 zł 1,5% 

12. Wymiar sprawiedliwości 143.883 zł 0,4% 

13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 173.222 zł 0,5% 

14. Rodzina 3.609.148 zł 10,5% 

15. Pozostałe działy 138.528 zł 0,4% 
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1,00%

1,50%

0,40%

3,20%

0,10%

11,10%

26,20%

12,90%

17,40%

11,60%

10,50%

0,50%
0,20%

0,40%

3,00%

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa
Administracja publiczna Obsługa długu publicznego
Oświata i wy chowanie Edukacy jna opieka wy chowawcza
Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polity ki społecznej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wy miar sprawiedliwośći
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rodzina
Pozostałe działy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2017 r., wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji 

budżetowej: 

 

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” - wydatkowano  

kwotę 11.822,68 zł (21,62 % planu), z tego ze środków otrzymanych w ramach dotacji wydatkowano 

kwotę 7.839,68 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia – 7.339,68 zł, wypisy i wyrysy z ewidencji 

gruntów i budynków – 500 zł. W ramach środków własnych wydatkowano 3.483 zł z przeznaczeniem 

na klasyfikację gleboznawczą. 

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne” - wydatkowano kwotę 43.540,00 zł (100 % planu), 

z przeznaczeniem na dotacje udzielone dla Gminnych Spółek Wodnych, Komprachcicach – 9.000 zł, 

Ozimku – 8.820 zł, Łubnianach – 19.000 zł, Prószkowie – 6.480 zł, Dąbrowie – 5.500 zł, Dobrzeniu 

Wielkim – 3.740 zł. 
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Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” – zaplanowana kwota w wysokości 

34.759 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne tj. sprzęt komputerowy ze względu na procedurę 

przetargową będzie realizowana w II półroczu. 

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki ogółem wynoszą 10.690 zł z tego 

w I półroczu wydatkowano kwotę 4.178 zł tj. 39,08 % środki pochodzą z dotacji celowych i zostały 

przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń. 

 

 

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” – wydatkowano 41.892,11 zł co stanowi 28,94 % kwoty 

planowanej.  Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych 

gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w ramach środków finansowych z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczono kwotę 41.392,11 zł oraz zakup map na 

kwotę 500 zł. 

Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”– Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 

2017 r. po złożeniu sprawozdań finansowych przez Nadleśnictwa z tytułu nadzoru nad gospodarką 

leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa za I półrocze br. 

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne gminne” – Planowane wydatki ogółem 6.114.267 zł zostały 

wykonane w wysokości 1.521.606,81 zł tj. (24,88%), i w całości zostały przeznaczone na wydatki 

majątkowe przekazane w formie dotacji celowej dla gminy Popielów i Dobrzeń Wielki na zadania 

realizowane na podstawie zawartych porozumień. Planowane wydatki w całości pochodzą z dotacji 

otrzymanej w ramach RPO na lata 2014-2020. 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – Planowane wydatki ogółem 15.689.674 zł zostały 

wykonane w wysokości 2.476.614,57 zł tj. (15,78 %), z tego wydatki majątkowe w wysokości 

9.239,42 zł. 

 Planowane wydatki bieżące związane z administrowaniem drogami powiatowymi oraz 

kosztami działalności Zarządu Dróg Powiatowych zrealizowane zostały na poziomie 31,88 %  

tj. w wysokości 2.467.375 zł. 

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 47,98 % stanowią wydatki na zadania statutowe, 

następnie 47,37 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dotacje na poziomie 4,26 % 

i świadczenia społeczne na poziomie 0,39 %. 
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Zarząd Dróg Powiatowych w ramach realizowanych wydatków bieżących sfinansował niżej 

wymienione prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów: 

I. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów (siły obce) 

1) remont DP Nr 1513 O w m. Tułowice ul. 1 Maja (jednostronne 
poszerzenie, chodnik, ściek z kostki) 116mb/200m2 

27.264,43 zł 

2) remont chodników (62m2) 8.438,78 zł 

3) ekspertyza – ocena wizualna DP Nr 1703 O na odc. Biadacz – Masów 800,00 zł 

4) remont muru oporowego w m. Krasna Góra – DP Nr 1538 O (13,50 mb) 24.185,45 zł 

5) oznakowanie poziome dróg powiatowych (4.911,18m2) 49.629,57 zł 

6) wycinka drzew (15 szt) 5.958,36 zł 

7) pielęgnacja drzew (100 szt.) 7.560,00 zł 

8) koszenie poboczy (128.000 m2) 8.294,40 zł 

9) sprzątanie pasa drogowego 
(zamiatanie jezdni – 31300m2, czyszczenie studni-234 szt., usuwanie plam 

oleju i porozrzucanych na jezdni materiałów zagrażających 

bezpieczeństwu, usuwanie padłej zwierzyny, usuwanie napisów na jezdni) 

30.025,32 zł 

10) zimowe utrzymanie dróg sprzątanie pasa drogowego (transport, 

dzierżawa placu, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi) 
497.534,98 zł 

11) bieżące utrzymanie dróg – usługi transportowe 38.799,73 zł 

12) remont obiektów mostowych 
(remont przepustu ø800 w m. Goszczowice – DP Nr 1522 O) (3 mb) 

14.787,33 zł 

13) opracowanie dokumentacji technicznej mostów 
(obliczenia dla ustalenia klasy obciążenia wojskowego MLC dla 8 

obiektów mostowych) 

1.845,00 zł 

14) remont bieżący obiektów mostowych 
(naprawa poręczy na moście w m. Wielopole – DP Nr 1151 O, naprawa 

bariery energochłonnej – most w m. Turawa – DP Nr 1705 O) 

21.527,46 zł 

OGÓŁEM 736.650,81 zł 

 
                                                                                                                    

II. Roboty wykonane siłami własnymi 

1) wymiana znaków 31 szt. 

2) wymiana pachołków 4 szt. 

3) wymiana słupka znaku 24 szt. 

4) demontaż znaków 8 szt. 

5) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym 96,76 t 

6) koszenie pasa drogowego 22.255 m2 

7) wycinka krzaków 129.457 szt. 

8) wykonanie przecinek na poboczach 686 szt. 
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9) pionowanie znaków 233 szt. 

10) pielęgnacja zadrzewienia 97 szt. 

11)  remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 859,26 m2 

12) demontaż zasłon przeciwśnieżnych 9.534 mb 

13) czyszczenie obiektów mostowych 18 szt. 

14) czyszczenie jezdni i chodników 10.694,40 m2 

15) naprawa chodników 2 m2 

16) odśnieżanie chodników 35.200 m2 

17) odśnieżanie chodników  na obiektach mostowych 59 szt. 

18) czyszczenie ścieków prefabrykowanych 60 mb 

19) zrąbkowanie gałęzi 17 m3 

20) odśnieżanie obiektów mostowych 100 m2 

21) remont masą na zimno 114,91 t 

22) uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym 4.843 m2 

23) wycinka odrostów przy drzewach 417 szt. 

24) czyszczenie studzienek 19 szt. 

25) remont masą na gorąco 101,10 t 

26) sprzątanie i wywóz wyciętych krzaków i gałęzi 3705 m3 

27) ustawianie i wymiana oznakowania pionowego 159 szt. 

28) wykaszanie traw 350 m2 

29) naprawa pobocza drogi 220 m2 

30) naprawa skarpy rowu 35 m2 

31) podcinanie krzaków (do skrajni) 1250 mb 

 
 

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w rozdziale tym wydatkowana 

została kwota 1.032.495,94 zł z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 

136.990,70 zł z przeznaczeniem na:  

� zabezpieczenie nieruchomości przed niszczeniem lub uszkodzeniem - 74.482,05 zł, 

� ustalanie odszkodowań za wywłaszczone grunty – 33.012,44 zł, 

� koszty wynagrodzeń – 21.548 zł, 

� zbywanie nieruchomości – 4.851 zł, 
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� ogłoszenia w prasie, stabilizacja punktów granicznych – 3.097,21 zł.  

Natomiast kwotę 896.505,24 zł wydatkowano ze środków własnych Powiatu z przeznaczeniem na 

koszty:  

� utrzymania budynków oraz innych obiektów będących własnością Powiatu Opolskiego, 

które zostały oddane w najem bądź dzierżawę innym podmiotom lub osobom fizycznym 

oraz w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Opolskiego w tym na: energię, 

podatki, środki czystości oraz umieszczenie informacji w prasie o przeznaczeniu 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu do sprzedaży, dzierżawy, ogłoszeń 

o przetargach, remontów itp. – 599.525,77 zł, 

� koszty wynagrodzeń – 288.877,47 zł, 

� odpis na ZFŚS – 6.800 zł, 

� świadczenia społeczne – 302,00 zł, 

� wydatki majątkowe – 1.000 zł. 

 

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wydatkowano kwotę 111.270,78 zł 

tj. (13,14 % planu) w tym z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 95.895,78 zł. Środki pochodzą 

z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody. Wydatkowanie pozostałych środków 

w wysokości 15.375,00 zł nastąpiło ze środków własnych powiatu opolskiego z przeznaczeniem na 

zadania bieżące z zakresu prac geodezyjno – kartograficznych.  

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” - zrealizowane wydatki w wysokości 219.954,99 zł dotyczą 

kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za I półrocze 2017 r. Grupa 

wynagrodzeń stanowi 77,57 % kosztów ogółem i wynosi 170.625,95 zł.  

Pozostałe wydatki w wysokości 49.329,04 zł dotyczą m.in kosztów utrzymania pomieszczeń, 

delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych, obowiązkowego odpisu na ZFŚS oraz 

świadczeń społecznych. 

 

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - wydatki w wysokości 9.966 zł pokrywane są z dotacji 

celowej i dotyczą wypłaty wynagrodzeń osób wykonujących w powiecie zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej, wydatkowano 49,98 % kwoty zaplanowanej.  

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” – planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Rady 

Powiatu Opolskiego za I półrocze zrealizowane zostały na poziomie 38,68 % kwot planowanych 

i wyniosły 139.717,08 zł, z czego 96,94 % stanowią wypłaty diet radnym powiatu w łącznej kwocie 

135.449 zł, a pozostałe środki w kwocie 4.268,08 zł przeznaczone były na obsługę posiedzeń Sesji 

Rady Powiatu Opolskiego. 



 28

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 

w Opolu w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości 5.732.590,51 zł W porównaniu 

do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom wydatków zmniejszył się o ~ 2,2 %, ponieważ 

w ubiegłym roku realizowany był projekt z udziałem środków pochodzących z UE. 

 

Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawiała się następująco: 

                    (w pełnych złotych) 

Wydatki ogółem – 5.732.590,51 zł 100 % 

• dotacje  – 4.500 zł 0,08 % 

• grupa wynagrodzeń ( w tym podatek dochodowy i 

składki ZUS i FP) 

– 4.486.966,41 zł 78,27 % 

• zadania statutowe – 1.189.354,82 zł 20,75% 

• wydatki majątkowe – 48.192,63 zł 0,84 % 

• świadczenia społeczne - 3.576,65 zł 0,06 % 

 

W ramach poniesionych wydatków bieżących oprócz grupy wynagrodzeń dużą pozycję stanowią 

pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na: 

1) zakup materiałów i wyposażenia - 619.616,52 zł w tym min. (druki dla Wydziału Komunikacji, 

teczek kierowców, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice itp. – 579.128,83 zł), 

2) koszty energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – 95.428 zł, 

3) koszty zakupu usług – 196.760,58 zł, w tym m.in. pocztowe – 69.963,95 zł, monitoring i ochrona 

– 7.448,83 zł, holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – 41.456,27 

zł, serwis oprogramowania – 43.736,17 zł, usługi telekomunikacyjne – 34.155,36 zł, 

4) usługi remontowe – 21.007,55 zł, 

5) ubezpieczenia budynków, sprzętu, koszty składek na ZPP itp. – 27.004,96 zł, 

6) odpis na ZFŚS – 130.000 zł, 

7) koszty postępowania sądowego – 12.568,28 zł, 

8) koszty szkolenia pracowników – 14.383,29 zł, 

9) zakup ekspertyz, analiz i opinii- 10.541,10 zł, 

10) pozostałe wydatki – 62.044,54 zł. 

 

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” - wydatki w wysokości 32.517,81zł, poniesione były 

na potrzeby związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w I połowie 2017 r. Dotacje 

celowe z budżetu państwa otrzymane na ten cel wydatkowane zostały na poziomie 90,33 %. 
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Świadczenia społeczne wyniosły 3.668,11 zł, wynagrodzenia 22.087,62 zł i zadania statutowe 

6.762,08 zł 

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki planowane 

na promocję powiatu w wysokości 207.000 zł wydatkowane zostały w I półroczu na poziomie 39,10 % 

i wynosiły 80.942,44 zł i przeznaczone były m.in. na:  

� patronaty honorowe Starosty – 11.679,44 zł; 

� promocja w mediach w tym elektronicznych – 13.717 zł; 

� reprezentacja w tym artykuły reklamujące powiat – 46.779,42 zł; 

� współpraca zagraniczna – 1.126,50 zł; 

� pozostałe wydatki w tym zakup publikacji -7.640,08 zł. 

 

 

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” – zaplanowana kwota 3.500 zł została przeznaczona 

na zorganizowanie wspólnie z miastami i gminami powiatu opolskiego, szkolenia obronnego, które 

zostanie przeprowadzone w m-cu wrześniu 2017 roku. 

 

 

Rozdział 75405 – „Komendy powiatowe Policji” – planowane wydatki w wysokości 4.000 zł 

wykorzystane zostały w 100 % na zakup narkotestów, które zostały przekazane dla KM Policji 

w Opolu obejmująca swoim zasięgiem pracy również powiat opolski. 

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – planowane wydatki 

w wysokości 50.000 zł przeznaczone zostały na wydatki majątkowe dla PSP w Opolu zgodnie 

z zawartą umową z dn. 17.02.2017 po wyłonieniu wykonawcy zadania. 

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w wysokości 10.000 zł zostaną 

zrealizowane w II półroczu br. i przeznaczone będą m.in. na zakupy związane z wyposażeniem 

magazynu przeciwpowodziowego. 

 

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” – środki na poziomie 45,91 % kwot planowanych 

wydatkowane zostały w wysokości 143.882,56 zł na obsługę prawną dla mieszkańców Powiatu 

Opolskiego, która prowadzona jest w gminach na terenie powiatu oraz w dwóch siedzibach powiatu 

w mieście Opolu. 

 

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.” – planowane 

wydatki w kwocie 72.870,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 38.993,99 zł z tytułu odsetek 
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należnych w 2017 r. od kredytu zaciągniętego na zakup i remont siedziby Starostwa Powiatowego 

w Opolu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie wydatków 

o kwotę 7.852,88 zł. 

 

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 

– planowane wydatki w wysokości 7.000 zł zostały zrealizowane w 89,68 % i dotyczyły zwrotu 

subwencji oświatowej za lata poprzednie. 

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” – Planowane na 2017 r. rezerwy ogółem wynosiły 

256.677 zł w tym: 

- rezerwa celowa utworzona zgodnie z Art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym, w wysokości 156.588 zł. 

- rezerwa ogólna w wysokości 90.089 zł  

W I półroczu 2017 r. została uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 358 zł. 

 

Planowane wydatki w kwocie 18.000.101 zł na działalność szkół w powiecie opolskim zrealizowane 

zostały na poziomie ponad 49,98 %, w kwocie 8.996.910,07 zł. Dominującą pozycję stanowią wydatki 

bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – w wysokości 5.871.466,54 zł, następnie 

pozostałe wydatki w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem jednostek na poziomie 

1.102.198,96 zł, dotacje w kwocie 1.703.188,86 zł, oraz wydatki na świadczenia społeczne wynoszące 

149.244,67 zł, wydatków ogółem., natomiast wydatki majątkowe wynoszą 35.560 zł. 

Poniżej przedstawia się wydatki obejmujące następujące typy szkół: 

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, 

Rozdział 80110 – Gimnazja, 

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne, 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, 

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, 

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione, 

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

prasy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 
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Jednostki organizacyjne zrealizowały wydatki w następujących wysokościach: 

� Zespół Szkół w Tułowicach w wysokości –1.365.829,67 zł, 

� Zespół Szkół w Chróścinie w wysokości – 568.571,52 zł, 

� Zespół Szkół w Niemodlinie w wysokości – 1.845.612,73 zł, 

� Zespół Szkół w Ozimku w wysokości – 1.541.109,48 zł, 

� Zespół Szkół w Prószkowie w wysokości –1.494.911,92 zł, 

� Zespół Szkół przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze – 342.434,85 zł. 

Szkoły dla których przekazywana jest dotacja celowa: 

� Podstawowa Szkoła Specjalna i Gimnazjum Specjalne oraz Specjalna Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy w Kup – kwota przekazanej dotacji wyniosła – 871.179,48 zł, 

� Niepubliczne Gimnazjum i Liceum w Stobrawie prowadzone przez Towarzystwo „Razem 

w Przyszłość” – kwota przekazanej dotacji – 192.562,70 zł. 

W powyższym dziale w ramach: 

Rozdziału 80146 – „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” – z zaplanowanych wydatków 

w wysokości 65.215,00 zł zrealizowano na poziomie 20,04 % tj. 13.329,70 zł z tego w formie dotacji 

w ramach zawartego porozumienia wydatkowana została kwota 9.510,45 zł. Pozostałe wydatki w 

wysokości 3.819,34 zł związane były z kosztami szkoleń i zakupem pomocy naukowych. 

Rozdziału 80195 – „Pozostała działalność” – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 121.921,25 zł 

tj. 82,95 % planowanych i dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych dla 

nauczycieli emerytów i rencistów. 

Rozdział 85306 – „Działalność dydaktyczna” – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 

50.000 zł zrealizowane zostały w 100%  na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego z przeznaczeniem 

na nowo tworzony Wydział Lekarski. 

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000 zł 

zrealizowane zostaną w II półroczu na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego z przeznaczeniem na 

utworzenie w ramach projektu Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu 

Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej 

Akademii nauk w Prószkowie. 

 

Rozdział 85149 – „Programy polityki zdrowotnej” – zrealizowano wydatki na poziomie 98,09 % 

planu w wysokości 11.966,97 zł, kwotę 2.000 zł przeznaczono na XVI Przegląd Zespołów 

Artystycznych podopiecznych Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu opolskiego oraz 
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zaproszonych z terenu całego Województwa, natomiast kwotę 9.968,13 zł przeznaczono na realizację 

programu „Pierwsza pomoc” dla szkół na terenie powiatu opolskiego. 

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – wykonane wydatki w wysokości 13.104,00 zł 

(43,68 % planu) przeznaczone były na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu opolskiego. 

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”- z zaplanowanych wydatków w wysokości 8.400 zł 

zrealizowano na poziomie 14,29 % tj. 1.200 zł z przeznaczeniem na wystawienie kart zgonu, dla osób 

zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu opolskiego dla których nie można było ustalić 

miejsca zamieszkania lub lekarza pierwszego kontaktu. 

 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – wydatki w wysokości 3.962.897,74 zł przeznaczone 

zostały na utrzymanie: 

- DPS w Prószkowie w wysokości 3.884.184,74 zł, 

- DPS w Dobrzeniu Wielkim w wysokości 78.713 zł. 

zrealizowane były zgodnie z planem finansowym na poziomie 49,32 %. Struktura wydatków 

bieżących w ramach Domów Pomocy Społecznej na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się 

następująco: 

          (w pełnych złotych) 

Wydatki ogółem – 3.962897,74 zł 100 % 

• dotacje  – 78.713,00 zł 1,99 % 

• grupa wynagrodzeń ( w tym podatek dochodowy i składki ZUS i FP)  – 2.778.710,52 zł 70,12 % 

• zadania statutowe – 893.062,31 zł 22,54 % 

• świadczenia społeczne - 1.506,05 zł 0,04 % 

• wydatki majątkowe  210.905,86 zł 5,32% 

 

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowane wydatki w wysokości 

484.521,88 zł stanowiące 54,93 % planu są zgodne z planem finansowym na 2017 r. Wydatki na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 412.580,43 zł tj. 85,15 % wydatków ogółem, na 

bieżące utrzymanie jednostki wydatkowano 71.941,45 zł, tj. 14,85 % wydatków ogółem. 

 

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowane 

wydatki w formie dotacji na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 



 33

30 osób z terenu powiatu opolskiego w Siołkowicach Starych zrealizowane zostały w wysokości 

26.660 zł, co stanowi 50 % planu. 

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wykonane wydatki 

w wysokości 124.700 zł, co stanowi 58 % kwoty planowanej przeznaczonej na finansowanie kosztów 

działalności zespołu. Na wynagrodzenia wydatkowano 79.273,86 zł tj. 63,57 % wykonanych 

wydatków. Pozostała kwota 45.426,14 zł przeznaczona została na działalność bieżącą związaną 

z kosztami funkcjonowania zespołu. 

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – wydatki w wysokości 949.998 zł (50 % planu) 

dotyczą dotacji dla Urzędu Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego. 

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości 12.000 zł pochodzą 

z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody i przeznaczone są na wypłatę świadczeń z tytułu tzw. 

„Karty Polaka”. Realizacja nastąpi w II półroczu. 

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – przeniesione wydatki wynoszą 

12.060,69 zł tj. 35,55 % kwoty planowanej i wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń dla 

pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej w Niemodlinie którzy pracują z dziećmi 

wymagającymi wspomagania rozwoju. 

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 

na poziomie ponad 55,36 % zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na działalność poradni 

w I półroczu 2017 r. i wyniosły 1.091.541,27 zł, w tym grupa wynagrodzeń stanowiła 907.695,44 zł 

tj. 83,16 % poniesionych wydatków, na zadania statutowe wydatkowano 183.824,35 zł tj. 16,84 %, 

Na świadczenia społeczne wydatkowano 21,48 zł. Powyższe wydatki realizowały nw. jednostki: 

� Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Opolu w wysokości – 362.674,07 zł; 

� Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku w wysokości – 366.014,56 zł; 

� Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Niemodlinie w wysokości – 362.852,64 zł. 

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” – planowane wydatki na działalność internatów 

działających przy zespołach szkół Powiatu Opolskiego zrealizowane zostały na poziomie 45,65 % 

kwot planowanych, co stanowi 1.887.526,10 zł. 

Największy wydatek stanowi grupa wynagrodzeń w kwocie 1.043.008,04 zł tj. 55,25 % wydatków 

ogółem, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 784.162,50 zł tj. 41,54 %, wydatki na świadczenia 

społeczne 2,05 % poniesionych wydatków na kwotę 38.636,73 zł oraz wydatki majątkowe 1,15 % 

tj. w kwocie 21.718,23 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na finansowanie internatów przy: 

� Zespole Szkół w Tułowicach w wysokości 783.328,07 zł; 

� Zespole Szkół w Prószkowie w wysokości 1.104.198,03 zł. 
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Rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – planowane 

wydatki zrealizowano w 61,89 % w kwocie 63.917 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 

uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opolski. 

Rozdział 85420 – „Młodzieżowe Ośrodki wychowawcze” – planowane wydatki wynoszą 

1.634.869 zł z czego zrealizowano 747.963,07 zł tj. 45,75 % planu. Środki zostały wydatkowane 

w formie dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stobrawie prowadzonego 

przez Towarzystwo „Razem w przyszłość”. 

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – środki na poziomie 23,05 % kwot 

planowanych wydatkowane zostały w kwocie 4.275,45 zł w formie: 

- dotacji, w ramach zawartego porozumienia z Miastem Opole w wysokości 2.705,45 zł, 

- na wydatki bieżące przekazano kwotę 1.570 zł, 

Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych 

przez Powiat Opolski tj. poradniach psychologioczno – pedagogicznych i internatach zgodnie 

z § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” – wydatki w kwocie 20.899,25 zł (89,88 %) przeznaczono 

na odpis, na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w poradniach 

psychologiczno – pedagogicznych i internatach. 

� Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Opolu w wysokości – 2.300,00 zł; 

� Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku w wysokości – 4.803 zł; 

� Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Niemodlinie w wysokości – 3.168 zł; 

� Zespole Szkół w Tułowicach w wysokości 7.370,00 zł; 

� Zespole Szkół w Prószkowie w wysokości 3.258,25 zł. 

rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – – planowane wydatki na organizowanie opieki w rodzinach 

zastępczych oraz udzielenie niezbędnej pomocy w tym zakresie i realizację rządowego programu +500 

zrealizowane zostały w wysokości 1.589.188,31 zł, co stanowi 48,54 % kwoty planowanej na 2017 r. 

Wydatki dotyczyły m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z tytułu kosztów utrzymania 

dzieci w tych rodzinach oraz wypłaty świadczeń w ramach programu rządowego +500 w wysokości 

1.238.645,26 zł. Kwotę 136.589,34 zł wydatkowano jako dotacje z tytułu utrzymania dzieci z terenu 

powiatu opolskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Natomiast kwotę 

190.822,49 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej i wynagrodzeń 

dla zawodowych rodzin zastępczych. Kwotę 23.131,22 zł wydatkowano między innymi na koszty 

delegacji, szkoleń, odpisu na ZFŚS.  

Rozdział 85501 – „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – wydatki na utrzymanie domów dziecka 

w Chmielowicach, Tarnowie Opolskim, Turawie wynosiły 2.006.475,15 zł, co stanowi 47,47 % planu 
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finansowego. Największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia w kwocie 1.517.912,67 zł, co 

stanowi 75,65 % wydatkowanych środków, następnie pozostałe wydatki w ramach zadań statutowych 

w wysokości 406.407,74 zł tj. 20,25 % planu oraz świadczenia społeczne w kwocie 32.430,16 zł 

tj. 1,61 % wydatków. Wydatki w ramach dotacji z tyt. utrzymania dzieci pochodzących z terenu 

powiatu opolskiego w placówkach na terenie innych powiatów wynoszą 49.724,58 zł (2,48 %) 

poniesionych wydatków. 

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” – w ramach rozdziału realizowane były wydatki 

na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – 

wychowawczych w kwocie 13.485 zł, co stanowi 75 % kwoty planowanej. Ponadto zaplanowano 

kwotę 350.000 zł jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na zakup mieszkania chronionego wraz 

z wyposażeniem. Realizacja nastąpi w II półroczu br. 

 

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – planowane wydatki 

w wysokości 710.722 zł zrealizowane zostały w wysokości 443.715,43 tj. 62,43 % planowanych 

nakładów. Całość planu stanowią wydatki majątkowe, z wydatkowanej kwoty 21.000 zł przeznaczono 

na dotację dla osób fizycznych z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Kwota 422.715,43 zł przeznaczona była na Termomodernizację 

budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, oraz 

modernizację oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Prószkowie. 

Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – planowane wydatki 

w wysokości 530.432 zł zrealizowane zostały na poziomie 11,84 % w kwocie 62.791 zł i związane 

były z rewitalizacją terenów zielonych. 

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – wydatkowaną kwotę w wysokości 191,60 zł tj. (1,96%) 

zaplanowanych środków wykorzystano na szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska. 

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – z zaplanowanej kwoty 90.620 zł, 

wydatkowano 14.515,70 zł tj. 16,02 %.  

W ramach zrealizowanych wydatków w wyniku konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu 

Opolskiego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki wydatkowano 10.500 zł na 

dofinansowanie następujących zadań: 

� Polskiemu Stowarzyszeniu Perkusyjnemu na IX Przegląd Twórczości Artystycznej „Młode 

Opole” - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł; 
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� Polskiemu Związku Niewidomych Okręg Opolski, Wycieczka czterodniowa do Torunia 

i okolic dla członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu 

opolskiego – wysokość dofinansowania 7.500,00 zł; 

� Stowarzyszeniu „FAIR PLAY” „II powiatowy przegląd grup artystycznych działających na 

terenie powiatu opolskiego” - wysokość dofinansowania 1.000,00zł; 

� Stowarzyszeniu „Fair Play”, „Powiat opolski – wczoraj i dziś” – wysokość dofinansowania 

1.000,00 zł. 

Ponadto wydatkowano kwotę 4.015,70 zł na zakup nagród, statuetek i współzawodnictwo 

w związku z organizowanymi konkursami o zasięgu powiatowym, oraz transport dzieci na 

Ogólnopolski Przegląd Teatrów w Brodnicy. Planowane wydatki w kwocie 40.000 zł na 

współorganizację dożynek powiatowych zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 r.  

Rozdział 92116 – „Biblioteki” – plan finansowy zrealizowany został na poziomie 50 % kwoty 

planowanej tj. 27.500,02 zł. Środki uruchomione w formie dotacji na działalność biblioteki 

powiatowej – (zgodnie z porozumieniem zawartym między Powiatem Opolskim a Województwem 

Opolskim), która prowadzona jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. 

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowane wydatki na poziomie 

653.526 zł wydatkowane zostały w kwocie 131.206,19 zł tj. 20,07 % kwot planowanych. Przyznano 

dotacje na przeprowadzenie prac konserwatorskich nw. wnioskodawcom: 

� Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, w kwocie 

6.800,00 zł; 

� Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie, 

w kwocie 41.500,00 zł; 

� Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jerzego w Prószkowie w kwocie 64.000,00 zł.  

Natomiast kwotę 18.906,19 wydatkowano na remonty zabytkowych obiektów stanowiących własność 

Powiatu. 

 

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność” – zaplanowano 30.000 zł, łącznie wydatkowano kwotę 

10.087,50 zł w tym 3.450 zł na wynagrodzenie sędziów Finału Powiatowych Zawodów w Lekkiej 

Atletyce oraz koszty wynajmu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu. 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury fizycznej przeznaczona została kwota 20.000 zł. 

W I półroczu przekazano środki w łącznej wysokości 6.637,50 zł na dofinansowanie następujących 

zadań: 

� Stowarzyszeniu Forum dla gminy Komprachcice „III Rodzinne Podbiegi dla mieszkańców 

Powiatu Opolskiego – wysokość dofinansowania 5.137,50 zł; 
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� Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji 

w Komprachcicach „IV Memoriał Dariusza Brzozowskiego w piłce ręcznej dzieci”- wysokość 

dofinansowania 1.500,00 zł. 

Ponadto wydatkowano kwotę 3.450 zł z przeznaczeniem na: 

� wynajem Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu podczas Finału Powiatowych 

zawodów w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Opolskiego; 

� sfinansowanie umów zleceń na sędziowanie podczas Finału Powiatowych zawodów w lekkiej 

atletyce dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Opolskiego. 

3.Stopień realizacji planowanych wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania. 
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§ Nazwa zadania inwestycyjnego 
Jednostka 

realizująca zadanie 

Rok budżetowy 
2017 

 

Wykonanie na 
dzień 30 czerwca 

 

% 
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1 2 3 4 5 11 7 8 9 10 

1. 

600 60014 6050 

Przebudowy dróg – ogółem w tym: 
Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu 
7.831.931,00 9.239,42 0,12  

1) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 
Nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od 
km 16 + 543 do km 17 + 101 oraz budowa 
mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu 

w km 16 + 850 w m. Krasiejów wraz 
z infrastrukturą oraz budowa kładki i ścieżki 

pieszo – rowerowej w ramach projektu 
„Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej 

w powiecie opolskim – I etap” 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu 
3.799.092,00 9,50 0,00 

Planowane zakończenie 
IX 2017 

2) Budowa chodnika i kanalizacji 
deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 
1729 O Luboszyce – Zawada w m. Zawada 
– VII etap 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu  
1.483.062,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
VIII 2017 

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O 
DK 46-Karczów w m. Karczów ul. 
Dąbrowska 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu 
1.075.049,00 492,00 0,05 

Planowane zakończenie 
VIII 2017 

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O 
Grodziec – Zębowice na odcinku Grodziec – 
Knieja – I etap 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu  
6.155,00 6.154,92 100,00 

Planowane zakończenie 
III 2017 

5) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O 
Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare 
Siołkowice ul. Klapacz od km 7 + 560 do 
km 9 + 060 – opracowanie projektu 
budowlano – wykonawczego 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu  
41.513,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
IX 2017 

6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O 
Chmielowice – Prószków na odc. Nowa 
Kuźnia – Prószków – VI etap 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu 
315.000,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
IX 2017 

7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O 
Ozimek - Krasiejów w m. Krasiejów - X 
etap 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu  
20.000,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
X 2017 

8) przebudowa  drogi powiatowej nr 1754 O 
na odc. Chmielowce - Dziekaństwo - II etap 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu  
241.844,00 2.214,00 0,92 

Planowane zakończenie 
VII 2017 

9) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory 
w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa - II etap 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu 
544.895,00 369,00 0,07 

Planowane zakończenie 
X 2017 

10) Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. 
Reymonta w Niemodlinie 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu  
217.018,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
X 2017 

11) Budowa infrastruktury pieszo – 
rowerowej w powiecie opolskim –  etap II 
oraz budowa centrum przesiadkowego 
w Gminie Lewin Brzeski” 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu  
54.962,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
XII 2017 
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12) Przebudowa mostu w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1712O Ozimek - Przywory 
w m. Ozimek w km 0+246 na rzece Mała 
Panew 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu 
14.400,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
IX 2017 

13) Przebudowa mostu w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1705 O Zawada - Turawa - 
Zębowice - Szemrowice - Dobrodzień 
w m. Turawa w km 5 + 594 - opracowanie 
projektu budowlano - wykonawczego 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu  
5.941,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
VIII 2017 

6060 
14) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z 
montażem na OD nr 1 w Dąbrowie 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

w Opolu   
13.000,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
XII 2017 

2. 
010 01042 6060 1)  Zakup sprzęt komputerowego 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

34.759,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

X 2017 

700 70005 6050 

2)  Wykonanie dokumentacji remontu dachu 
budynku głównego szpitala w Ozimku wraz 
z nadzorem autorskim 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

30.000,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

X 2017 

3)  Opracowanie dokumentacji technicznej 
remontu dachu przy ul. Książąt opolskich 27 
w Opolu oraz klatki schodowej wraz 
z oświetleniem + nadzór autorski 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 4.000,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
XII 2017 

4)  Remont dachu budynku przy ul. Książąt 
Opolskich 27 w Opolu oraz klatki 
schodowej wraz z oświetleniem” + nadzór 
inwestorski  

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

361.471,00 1.000,00 0,28 
Planowane zakończenie 

XII 2017 

900 90005 6050 

5)  Opracowanie dokumentacji technicznej 
osuszania, remontu bądź wykonania nowej 
izolacji przeciwwilgociowej ścian 
fundamentowych budynku przy ul. Książąt 
Opolskich 27 w Opolu oraz budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie wraz 
z nadzorem autorskim 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

200,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

XII 2017 

710 71012 6050 
6)  „e-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych 
Województwa Opolskiego” 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

8.676,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

XII 2017 

750 75020 

6050 

7)  Przebudowa części holu na 
pomieszczenie biurowe na parterze budynku 
biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, 
działka nr 13/7 km 53 + nadzór inwestorski 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

56,00 55,35 98,84 Zakończone 

8)  Wykonanie instalacji klimatyzacji 
w Starostwie Powiatowym w Opolu 
w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na 
potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 
Rolnictwa oraz w 3 pomieszczeniach 
budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 + 
nadzór inwestorski gwarancyjny 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

50,00 44,28 88,56 Zakończone 

6060 

9)   Zakup sprzętu komputerowego 
Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

15.600,00 13.776,00 88,31 
Planowane zakończenie 

XII 2017 

10)Zakup oprogramowania 
Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

17.000,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

XII 2017 

803 80306 6220 
11)Budowa Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Opolskiego – dotacja 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

50.000,00 50.000,00 100,00 Zakończone 

900 90005 6050 

12)Termomodernizacja budynku Starostwa 
Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, 
w celu poprawy efektywności energetycznej 
budynku 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

20.500,00 440,50 2,15 
Planowane zakończenie 

VII 2017 

13)Budowa instalacji ogniw 
fotowoltaicznych na budynku Starostwa 
Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt 
Opolskich 27 + nadzór inwestorski 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

145.607,00 861,00 0,59 
Planowane zakończenie 

XII 2017 

14)Nadzór gwarancyjny zadania pn. 
„Budowa instalacji fotowoltaicznej dla 
budynku administracyjnego Starostwa 
Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29” 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 119,00 118,08 99,23 Zakończone 

750 75020 6060 
15) Zakup systemu do zarządzania i 
przepływu obsługi klientów 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

30.135,00 30.135,00 100,00 Zakończone 

600 60013 6257 
16) „Budowa infrastruktury pieszo 
rowerowej w powiecie opolskim - etap I 
(zmiana nazwy: ZPO 1141/17 z 17.02.2017)  

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

6.100.667,00 1.521.606,81 24,94 
Planowane zakończenie 

X 2017 

754 75411 6170 
17) Przebudowa budynku "C" KM PSP 
w Opolu na salę edukacyjną i historyczną 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

50.000,00 0,00 0,00  

600 60014 6620 
18) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 
O Grodziec – Zębowice na odcinku 
Grodziec – Knieja – I etap-dotacje 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

118.868,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

XII 2017 
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750 75020 6060 

19) Aranżacja i wykonanie mebli biurowych 
na potrzeby sekretariatu 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

60.000,00 615,00 1,03 
Planowane zakończenie 

IX 2017 

20) Zakup kserokopiarki 
Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

7.500,00  3.567,00 47,56 Zakończone 

900 90005 6230 

21) Dotacje dla osób fizycznych na 
inwestycje z zakresu ochrony środowiska, 
służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń 
do powietrza realizowane w budynkach 
mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych 
w budynkach wielorodzinnych położonych 
w obrębie granic administracyjnych Powiatu 
Opolskiego 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

50.000,00 21.000,00 42,00 Zakończone 

803 80395 6220 

22) Utworzenie Międzynarodowego 
Centrum Badawczo-Rozwojowego 
Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa 
i przemysłu rolno-spożywczego - dotacja 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

500.000,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

XII 2017 

3. 

900 90005 6050 

1)   Termomodernizacja i remont skrzydła 
„C” budynku Aneksu B Domu Pomocy 
Społecznej w Prószkowie wraz z 
dokumentacją projektowo - kosztorysową – 
etap II i zakup pierwszego wyposażenia 

przewidzianego w projekcie wykonawczym 

  

Dom Pomocy 
Społecznej 

w Prószkowie 
110.000,00 110.000,00 100,00 

Planowane zakończenie 
X 2017 

852 85202 6050 
570.246 175.918,18 30,85 

Planowane zakończenie 
X 2017 

∑  680.246,00 285.918,18 42,03  

852 85202 6050 

2) Dostosowanie budynku Aneksu A Domu 
Pomocy Społecznej w Prószkowie do 
aktualnie obowiązujących wymogów 
ochrony przeciwpożarowej 

Dom Pomocy 
Społecznej 

w Prószkowie 
35.000,00 34.987,68 99,96 Zakończone 

700 70005 6050 

3) Termomodernizacja budynku 
mieszkalno-magazynowego położonego 
przy ul. Zamkowej 8B 
  

Dom Pomocy 
Społecznej 

w Prószkowie 

12.000,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

XII 2017 

900 90005 6050 
43.000,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
XII 2017 

∑  55.000,00 0,00 0,00  

852 85202 6050 

4) Remont i adaptacja poddasza części A 
budynku Aneksu B Domu Pomocy 
Społecznej w Prószkowie przy ul. 
Zamkowej 2 

Dom Pomocy 
Społecznej 

w Prószkowie 
343.000,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
XII 2017 

4. 
900 90005 6050 

1)   Projekt wentylacji z rekuperacją sal 
sypialnianych oraz sal balowych 

Zespół Szkół 
w Tułowicach 

30.000,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

X 2017 

900 90008 6050 

2)   Rewitalizacja techniczno – przyrodnicza 
części zabytkowego parku przypałacowego 
przy Zespole Szkół w Tułowicach Zespół Szkół 

w Tułowicach 

388.774,00 3.119 0,80 
Planowane zakończenie 

X 2017 

921 92120 6050 
511.226,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
X 2017 

∑  900.000,00 3.119,00 0,35  

801 80130 6060 
3) Zakup piec gazowego CO do 
pomieszczeń koła pszczelarskiego przy ZS 
w Tułowicach 

Zespół Szkół 
w Tułowicach 

6.150,00 6.150,00 100,00 Zakończone 

854 85410 6050 
4) Rozbudowa sieci internetowej dla 
wychowanków w Internacie ZS 
w Tułowicach 

Zespół Szkół 
w Tułowicach 

10.500,00  10.500,00 100,00 Zakończone 

801 80130 6050 
5) Serwis pogwarancyjny instalacji 
kolektorów słonecznych w Zespole Szkół 
w Tułowicach Zespół Szkół 

w Tułowicach 

9.000,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

VII 2017 

854 85410 6050 6.000,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

VII 2017 

   ∑   15.000,00 0,00 0,00  

5. 

900 90005 6050 

1)   Modernizacja oświetlenia zewnętrznego 
w Zespole Szkół w Prószkowie wraz 
z systemem instalacji fotowoltaicznej + 
nadzór inwestorski 

Zespół Szkół 
w Prószkowie 

311.296,00 311.295,85 100,00 Zakończone 

801 80120 6050 
2) Montaż instancji dziennika 
elektronicznego (e-dziennik) wraz 
z rozbudową centrali telefonicznej w szkole 

Zespół Szkół 
w Prószkowie 

65.000,00 29.410,00 45,25 
Planowane zakończenie 

X 2017 

854 85410 6050 

3) Montaż dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego wraz z oświetleniem 
awaryjnym w budynku internatu 

Zespół Szkół 
w Prószkowie 240.000,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
IX 2017 

4) Remont II pietra internatu wraz 
z wymianą instalacji elektrycznej w kuchni 

Zespół Szkół 
w Prószkowie 

162.000,00 11.218,83 6,93 
Planowane zakończenie 

IX 2017 

801 80120 6050 
Opracowanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej 
przy ZS w Prószkowie + nadzór autorski 

Zespół Szkół 
w Prószkowie 40.000,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
XII 2017 
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700 70005 6050 

6) Zmiana przyłącza kanalizacyjnego 
Zespół Szkół 
w Prószkowie 

65.000,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

XII 2017 
7) Remont zabytkowych bram 
Królewskiego Instytutu Pomologicznego 
w Prószkowie 

Zespół Szkół 
w Prószkowie 11.000,00 0,00 0,00 

Planowane zakończenie 
XII 2017 

900 90008 6050 
8) Wykonanie dokumentacji projektowej 
związanej z rewitalizacją zabytkowego 
parku przy Zespole Szkół w Prószkowie 

Zespół Szkół 
w Prószkowie 

56.000,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

IX 2017 

6. 
855 85595 6060 

1) Zakup mieszkania chronionego wraz 
z pierwszym wyposażeniem 

Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

350.000,00 0,00 0,00 
Planowane zakończenie 

XII 2017 

         OGÓŁEM  18.812.331,00 2.345.057,98 12,47  

 

Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości 18.812.331 zł zrealizowane zostały w I półroczu 

2017 r. na poziomie 12,47 %, co stanowi kwotę 2.345.057,98 zł. Niskie wykonanie wydatków 

majątkowych wynika z faktu, iż I półrocze jest okresem organizowania przetargów, dokumentacji 

oraz zawierania umów, a faktyczne wydatkowanie środków będzie następowało dopiero w III i IV 

kwartale br. 

 

4. Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających. 

 Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r. uchwalony został 

Uchwałą Nr XXVI/173/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22grudnia 2016 r. i dotyczy wydatków 

majątkowych oraz bieżących realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, Starostwo 

Powiatowe w Opolu i Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie. 

Lp Jednostka 
organizacyjna 

Dział Rozdział Paragraf 
§ 

Treść Kwota Wykonanie 
na 30.06.2017 

% 

1 Zarząd Dróg 
Powiatowych  
Opolu 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 158.093,99 105.896,09 66,98% 

60014 Drogi publiczne powiatowe 158.093,99 105.896,09 66,98% 

4270 Zakup usług 
remontowych 

36.066,99 36.066,99 100 % 

4300 Zakup usług pozostałych 11.051,00 11.051,00 100 % 

6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

110.976,00 58.778,10 52,96% 

2 Starostwo 
Powiatowe 
w Opolu 

900 GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

37.115,00 37.115,00 100 % 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu 

24.200,00 24.200,00 100 % 

6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

24.200,00 24.200,00 100 % 

90095  Pozostała działalność 12.915,00 12.915,00 100 % 

 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

12.915,00 12.915,00 100 % 

3 Dom Pomocy 
Społecznej 
w Prószkowie 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

194.000,00 194.000,00 100 % 

92120 Ochrona zabytków i ochrona nad 
zabytkami 

194.000,00 194.000,00 100 % 

 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

194.000,00 194.000,00 100 % 

  

OGÓŁEM 

 

389.208,99 

 

337.011,09 

 

86,59 % 
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Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie 

wygasły z upływem roku budżetowego 2016, na dzień 30 czerwca 2017 r. jednostki realizujące 

zadania wydatkowały kwotę ogółem 337.011,09 zł, a pozostałe środki w wysokości 52.197,90 zł 

zwrócone zostały na konto budżetu powiatu. 

 

5. Stan należności i zobowiązań, z wyodrębnieniem wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. 

1) Należności: 

 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N- „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych 

aktywów finansowych” – stan należności na dzień 30 czerwca wynosi ogółem 3.200.472,61 zł z tego: 

a) należności wymagalne – w wysokości 1.313.030,68 zł (41,03 %) 

b) pozostałe należności -  w wysokości 1.883.746,82 zł (58,86 %) 

c) pożyczki długoterminowe – 3.695,11 zł (0,12 %)  

Na kwotę należności wymagalnych 1.313.030,68 zł, składają się należności nw. jednostek 

organizacyjnych Powiatu, w tym: 

� Starostwo Powiatowe – 1.066.648,30 zł – z tego: 

- 104.253,35 zł – z tyt. dochodów należnych Powiatowi (od dochodów Skarbu Państwa); 

- 84.119,00 zł – najem i dzierżawa lokali użytkowych; 

- 2.984,73 zł – z tytułu usług geodezyjnych; 

- 846.520,73 zł z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych; 

- 28.770,49 zł z tytułu naliczonych kar. 

� ZS w Ozimku - 16.308,95 zł - z tytułu najmu lokali; 

� ZS w Niemodlinie - 26.757,13 zł - z tytułu czynszu; 

� ZS w Tułowicach - 16.178,86 zł - z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłaty za internat, posiłki 

i usługi; 

� ZS w Suchym Borze - 26.375,76 zł – od byłej księgowej w związku z  toczącym się 

postępowaniem sądowym; 

� ZS w Prószkowie - 78.010,98 zł – z tytułu najmu lokali i odpłatności za internat; 

� ZDP w Opolu - 44.178,59 zł – za zajęcie pasa drogowego, kar umownych; 

� DDz w Turawie -11.011,78 zł – z tytułu odpłatności za pobyt w placówce; 

� DPS Prószkowie -23.494,59 zł – kary umowne, oraz koszty postępowania, sądowego i przejazd 

medyczny; 

� PINB w Opolu - 4.065,74 zł – zaległości z tytułu grzywien, kosztów upomnień nałożonych 

przez PINB. 

 

 

 



 42

2) Zobowiązania: 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” – kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 

3.017.241,88 zł i stanowi zobowiązanie długoterminowe z tytułu: 

• zaciągniętego kredytu na zakup "Zakup budynku biurowego w Opolu ul. 1-go Maja 29 wraz 

z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 13/4, 13/7, 13/9 

karta mapy 53 położonej przy ul. 1- go Maja 29 w Opolu oraz adaptacja pomieszczeń na 

siedzibę Starostwa Powiatowego”. 

3) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – ZN „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań i należności 

Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez j.s.t. zadań zleconych” – wysokość w.w tytułów kształtuje 

się następująco : 

� zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły, 

� należności wymagalne ogółem 390.009,08 zł w tym: 

– 312.760,05 zł – m.in. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, czynszu 

dzierżawnego 

– 77.249,03 zł - kary i grzywny (PINB). 

4) Sprawozdanie „Rb 27-ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami” przedstawia następujące dane: 

Planowane dochody w wysokości 1.748.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.203.789,80 zł 

z tego przekazano do OUW kwotę 904.399,99 zł, pozostałe w kwocie 298.532,64 zł stanowią dochód 

Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6. Stan zadłużenia oraz wyniku (nadwyżki/ deficytu) na dzień 30 czerwca 2017 r. 

1) Na dzień 30.06.2017 r. wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów 

długoterminowych wynosiła 3.017.241,88 zł planowana spłata na r.b wynosi 724.138 zł, 

z czego za I półrocze spłacono – 50% tj. 362.068,92 zł. 

2) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie różnica 

między wykonanymi za I półrocze 2017 r. dochodami, a wydatkami Powiatu wynosi 

5.065.313,50 zł co stanowi nadwyżkę budżetu. Na obecny wynik wykonania budżetu 

decydujący wpływ ma wykonanie dochodów ogółem Powiatu na poziomie 49,5 %, natomiast  

realizacja planowanych wydatków nie przekracza 39,15 % kwot planowanych, co wiąże się 

z faktem, że dopiero w II półroczu zazwyczaj finansowane są zadania majątkowe.  
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7. Wnioski z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. 

W świetle przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2017 r. 

nasuwają się poniższe ustalenia : 

1) Realizacja dochodów Powiatu kształtuje się na wysokim poziomie ~ 49,45 % kwot 

planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano zmniejszone wpływy dochodów 

ogółem o 2,4 %. Najbardziej wzrosły dochody z tytułu subwencji o 1,4 % oraz dotacji o 2,5 %. 

W strukturze dochodów Powiatu dominują subwencje, które kształtują się na poziomie 39,2 %, 

z kolei na najniższym poziomie (13,0 %) kształtują się dotacje. Pewne zagrożenie stabilności 

finansowej w II półroczu, wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych stanowi 

realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, która 

wynosi 48,03 % kwot planowanych. Zaległość z tego tytułu za I półrocze stanowi kwotę 

434.278 zł i będzie podstawą do wprowadzenia koniecznych zmian w budżecie Powiatu 

Opolskiego w II półroczu 2017 r. Realizacja pozostałych dochodów budżetowych nie stanowi 

zagrożenia. 

2) Wydatki ogółem zrealizowane zostały na poziomie 39,15 %, z czego wydatki bieżące 

stanowiły – 93,18 %, a wydatki majątkowe stanowią 6,82 %. W strukturze wydatków ogółem 

dominowały wydatki bieżące, w ramach których największą część stanowi grupa 

wynagrodzeń oraz wydatki na finansowanie zadań statutowych. 

3) Aktualne zadłużenie  Powiatu nie powoduje żadnych zagrożeń dla stabilności budżetu. 

4) Powiat Opolski zakończył I półrocze 2017 r. z nadwyżką w wysokości 5.065.313,50 zł. 

 

VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

obejmująca wykaz przedsięwzięć oraz informację o przebiegu ich 

realizacji. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została Uchwałą Nr XXVI/175/16 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021. 

W I półroczu 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była następującymi uchwałami: 

 

1.Uchwałą Nr 1081/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021 – 

w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 

W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2017 r. w zakresie uaktualnienia 

(według poziomu na dzień 24 stycznia 2017 r.) wysokości: 

• planowanych dochodów, w kwocie – 70.588.823 zł, 
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• planowanych wydatków, w kwocie – 72.667.793 zł, 

• wynik budżetu /deficyt/ pozostał bez zmian w kwocie 2.078.970 zł. 

 

2.Uchwałą Nr XXVII/184/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017 – 2021 – 

w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w prognozie na 2017 r. w zakresie uaktualnienia (według 

poziomu na dzień 2 lutego 2017 r.) wysokości: 

� planowanych dochodów, w kwocie – 79.942.369 zł, 

� planowanych wydatków, w kwocie – 84.337.215 zł. 

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej, o której mowa 

w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów. 

� wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 4.394.846 zł, 

� przychody ogółem w wysokości – 5.118.984 zł, 

� rozchody ogółem w wysokości – 724.138 zł. 

2) W załączniku Nr 2 dokonane zostały zmiany planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć, 

w tym:  

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych w: 

• pkt 1.1.1.1 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie ogółem 

10.270  zł  -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu RPO WO” 

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1”, 

• pkt 1.1.1.2 wprowadzono planowane nakłady  i limity zobowiązań w kwocie ogółem 

11.475  zł  -  jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu RPO WO” 

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”. 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach bieżących w: 

• pkt 1.3.1.35 zmniejszono planowane nakłady o kwotę 13.000.000 zł oraz limity zobowiązań 

o kwotę 7.800.000 zł, po zmianach nakłady i limity zobowiązań wyniosły 0 zł - jednostka 

realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu (w wyniku zawarcia 

porozumienia pomiędzy Miastem Opole a Powiatem Opolskim zadanie realizowane jest 

przez Miasto Opole) – dot. zapewnienia opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 

przyjętych do domu pomocy społecznej przed 1.01.2004 r., 
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• pkt 1.3.1.38 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie ogółem 

1.332 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. ubezpieczenia OC 

pojazdów. 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych w: 

• pkt 1.3.2.13 przeniesiono planowany limit zobowiązań w kwocie 450.999 zł z roku 2018 do 

roku 2017, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań nie uległa zmianie - jednostka 

realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - dot. dot. przebudowy drogi powiatowej 

nr 1754 O na odcinku Chmielowice - Dziekaństwo, 

• pkt 1.3.2.17 zwiększono planowane nakłady o kwotę 6.101.343 zł i limity zobowiązań 

o kwotę 7.901.343 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 9.899.759 zł - 

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. rozbudowy drogi 

powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz 

budowy mostu w km 16+675 i rozbudowy mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz 

z infrastrukturą, budowy kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Budowa 

infrastruktury pieszo-rowerowej w Powiecie Opolskim” – etap I, 

• pkt 1.3.2.19 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 150.000 zł do 

wysokości nakładów ogółem 1.116.016 zł i limitów zobowiązań ogółem 680.246 zł - 

jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – dot. termomodernizacji 

i remontu skrzydła C budynku aneksu, 

• pkt 1.3.2.21 wprowadzono planowane nakłady w kwocie 563.471 zł i limity zobowiązań 

w kwocie ogółem 86.133 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – 

dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1742 O na odcinku Ozimek – Krasiejów 

w m. Krasiejów. 

 

3.Uchwałą Nr XXVIII/193/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017 – 2021 – 

w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2017 r. w zakresie uaktualnienia 

(według poziomu na dzień 9 marca 2017 r.) wysokości: 

� planowanych dochodów, w kwocie – 79.970.863 zł, 

� planowanych wydatków, w kwocie – 85.009.004 zł. 

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej, o której mowa 

w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów. 

� wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 5.038.141 zł, 

� przychody ogółem w wysokości – 5.762.279 zł, 
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� rozchody ogółem w wysokości – 724.138 zł. 

2) W załączniku Nr 2 dokonane zostały zmiany planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć, 

w tym: 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych w: 

• pkt 1.1.1.1 przeniesiono planowane limity zobowiązań w kwocie ogółem 2.250  zł z roku 

2018 do roku 2019, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań nie uległa zmianie - 

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu– dot. projektu RPO WO ”Kształcenie 

zawodowe dla rynku pracy – 1”, 

• pkt 1.1.1.3 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie ogółem 

17.425 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. projektu 

„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim” – etap I. 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych w: 

• pkt 1.1.2.1 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie ogółem 

9.329.321 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - dot. projektu 

„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim” – etap I. 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach bieżących w: 

• pkt 1.3.1.18 zwiększono planowane limity zobowiązań o kwotę 205 zł do wysokości 

nakładów ogółem 7.980 zł i limitów zobowiązań ogółem 7.075 zł - jednostka realizująca 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. obsługi bankowej, 

• pkt 1.3.1.34 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 11.702 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 15.960 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. zakupu teczek akt pojazdów, 

• pkt 1.3.1.37 zwiększono planowane limity zobowiązań o kwotę 32.369 zł do wysokości 

nakładów ogółem 1.055.000 zł i limitów zobowiązań ogółem 785.469 zł - jednostka 

realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. zimowego utrzymania dróg 

powiatowych, 

• pkt 1.3.1.39 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie ogółem 

380.000 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. ubezpieczenia 

mienia, 
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• pkt 1.3.1.40 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie ogółem 675 zł 

- jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - dot. projektu „Budowa 

infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim” – etap I. 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych w: 

• pkt 1.3.2.3 zmniejszono planowane nakłady o kwotę 4.753 zł do wysokości nakładów  

ogółem 731.366 zł,  kwota limitów zobowiązań nie uległa zmianie  - jednostka realizująca 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 1703 Opole - Łubniany w m. Masów, 

• pkt 1.3.2.5 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 2.603 zł do 

wysokości nakładów ogółem 146.308 zł i limitów zobowiązań ogółem 102.397 zł- jednostka 

realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu „e-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”, 

• pkt 1.3.2.10 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 27.642 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 287.358 zł - jednostka realizująca Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1738 O na odcinku 

Grodziec - Knieja,  

• pkt 1.3.2.11 zmniejszono planowane nakłady o kwotę 54.925 zł do wysokości nakładów  

ogółem 1.420.581 zł,  kwota limitów zobowiązań nie uległa zmianie - jednostka realizująca 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1754 O na 

odcinku Nowa Kuźnia - Prószków, 

• pkt 1.3.2.12 zmniejszono planowane nakłady o kwotę 177 zł do wysokości nakładów  

ogółem 400.484 zł,  kwota limitów zobowiązań nie uległa zmianie - jednostka realizująca 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1507 O 

Magnuszowice – Grodków w m. Gracze, 

• pkt 1.3.2.17 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 9.329.321 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 570.438 - jednostka realizująca Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu - dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie 

– Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowy mostu w km 16+675 i rozbudowy 

mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą,  budowy kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w Powiecie 

Opolskim” – etap I. 

 

4.Uchwałą Nr XXIX/206/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-

2021 – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 
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1) W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2017 r. w zakresie uaktualnienia 

(według poziomu na dzień 20 kwietnia 2017 r.) wysokości: 

� planowanych dochodów, w kwocie – 79.280.592 zł, 

� planowanych wydatków, w kwocie – 86.154.651 zł. 

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej, o której mowa 

w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów. 

� wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 6.874.059 zł, 

� przychody ogółem w wysokości – 7.598.197 zł, 

� rozchody ogółem w wysokości – 724.138 zł. 

2) W załączniku Nr 2 dokonane zostały zmiany planowanych wydatków na realizację 

przedsięwzięć, w tym: 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach bieżących w: 

• pkt 1.3.1.4 zwiększono planowane nakłady i  limity zobowiązań o kwotę 56 zł do wysokości 

nakładów ogółem 6.256 zł i limitów zobowiązań ogółem 4.361 zł - jednostka realizująca 

Dom Dziecka w Opolu – dot. aktualizacji oprogramowania, 

• pkt 1.3.1.12 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 714 zł do 

wysokości nakładów ogółem 51.761 zł i limitów zobowiązań ogółem 28.357 zł -  jednostka 

realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. dostępu do sieci Internet, 

• pkt 1.3.1.13 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 265 zł do 

wysokości nakładów ogółem 5.058 zł i limitów zobowiązań ogółem 4.345 zł - jednostka 

realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. dostępu do sieci Internet, 

• pkt 1.3.1.27 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 2.000 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 5.000 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. kontroli stacji kontroli pojazdów, 

• pkt 1.3.1.28 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 8.038 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 231.962 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. usuwania, przechowywania i dozoru pojazdów 

usuniętych z drogi, 

• pkt 1.3.1.30 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 344 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 13.456 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. utrzymania strony internetowej, 

• pkt 1.3.1.41 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie ogółem 

28.773 zł -  jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – dot. konserwacji 

urządzeń dźwigowych, 
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• pkt 1.3.1.42 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie ogółem 

4.974 zł - jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – dot. czyszczenia 

przewodów kominowych, 

• pkt 1.3.1.43 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie ogółem 

34.546 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. budowy infrastruktury 

pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowy centrum przesiadkowego 

w Gminie Lewin Brzeski (wypłata odszkodowań za przejęte grunty). 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych w: 

• pkt 1.3.2.1 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 260.000 zł do 

wysokości nakładów ogółem 2.619.798 zł  i limitów zobowiązań ogółem 1.483.062 zł - 

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - dot. budowy chodnika 

i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 O Luboszyce – Zawada 

w m. Zawada, 

• pkt 1.3.2.9 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 26 zł do wysokości 

nakładów ogółem 17.340 zł  i limitów zobowiązań ogółem 224 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. przebudowy części holu budynku przy ul. 1 Maja 

w Opolu, 

• pkt 1.3.2.17 zwiększono planowane nakłady o kwotę 271 zł do wysokości nakładów  ogółem 

570.709 zł,  kwota limitów zobowiązań nie uległa zmianie  - jednostka realizująca Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu - dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie 

– Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowy mostu w km 16+675 i rozbudowy 

mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą,  budowy kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej w ramach projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w Powiecie 

Opolskim” – etap I, 

• pkt 1.3.2.22 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie ogółem 

806.000 zł - jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – dot. remontu 

i adaptacji poddasza części A budynku aneksu B, 

• pkt 1.3.2.23 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań w kwocie ogółem 

1.500.000 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. utworzenia 

Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego, 

• pkt 1.3.2.24 wprowadzono planowane nakłady w kwocie ogółem 189.423 zł oraz  limity 

zobowiązań w kwocie ogółem 153.423 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe 

w Opolu – dot. budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz 

budowy centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski (wypłata odszkodowań za 

przejęte grunty). 
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5.Uchwałą Nr 1246/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021 – 

w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 

W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2017 r. w zakresie uaktualnienia 

(według poziomu na dzień 21 kwietnia 2017 r.) wysokości : 

• planowanych dochodów, w kwocie – 79.321.960 zł, 

• planowanych wydatków, w kwocie – 86.196.019 zł, 

• wynik budżetu /deficyt/ pozostał bez zmian w kwocie - 6.874.059 zł. 

 

6.Uchwałą Nr XXX/214/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021 – 

w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2017 r. w zakresie uaktualnienia 

(według poziomu na dzień 25 maja 2017 r.) wysokości: 

� planowanych dochodów, w kwocie – 79.360.786 zł, 

� planowanych wydatków, w kwocie – 87.434.019 zł. 

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej, o której 

mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów. 

� wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 8.073.233 zł, 

� przychody ogółem w wysokości – 8.797.371 zł, 

� rozchody ogółem w wysokości – 724.138 zł. 

2) W załączniku Nr 2 dokonane zostały zmiany planowanych wydatków na realizację 

przedsięwzięć, w tym: 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach bieżących w: 

• pkt 1.3.1.21 zwiększono planowane nakłady  o kwotę 16.000 zł i limity zobowiązań o kwotę 

21.000 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 36.000 zł - jednostka 

realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu - dot. obsługi i rozliczenia płatności 

bezgotówkowych, 

• pkt 1.3.1.39 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 325.000 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 55.000 zł - jednostka realizująca Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu  - dot. ubezpieczenia mienia. 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych w: 
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• pkt 1.3.2.18 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 6.000 zł do 

wysokości nakładów ogółem 1.748.310 zł  i limitów zobowiązań ogółem 30.800 zł - 

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. termomodernizacji budynku 

przy ul. 1 Maja 29 w Opolu. 

 

7.Uchwałą Nr XXXI/218/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-

2021 – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1)  W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2017 r. w zakresie uaktualnienia 

(według poziomu na dzień 29 czerwca 2017 r.) wysokości: 

� planowanych dochodów, w kwocie – 79.799.371 zł, 

� planowanych wydatków, w kwocie – 87.872.604 zł. 

� wynik budżetu /deficyt/ pozostał bez zmian w kwocie – 8.073.233 zł. 

2) W załączniku Nr 2 dokonane zostały zmiany planowanych wydatków na realizację 

przedsięwzięć, w tym: 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach bieżących w: 

• pkt 1.3.1.37 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 814.009 zł do 

wysokości nakładów ogółem 1.869.009 zł i limitów zobowiązań ogółem 1.599.478 zł - 

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - dot. zimowego utrzymania 

dróg. 

� planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizacje przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych w: 

• pkt 1.3.2.10 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 122.713 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 164.645 zł  - jednostka realizująca 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1738 O na 

odcinku Grodziec – Knieja, 

• pkt 1.3.2.13 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 209.155 zł do 

wysokości nakładów ogółem 247.634 zł i limitów zobowiązań ogółem 241.844 zł  - 

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - dot. przebudowy drogi 

powiatowej nr 1754 O  na odcinku Chmielowice – Dziekaństwo. 

 

8.Uchwałą Nr 1358/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021 – 

w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 
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W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2017 r. w zakresie uaktualnienia 

(według poziomu na dzień 30 czerwca 2017 r.) wysokości: 

� planowanych dochodów, w kwocie – 79.811.371 zł, 

� planowanych wydatków, w kwocie – 87.884.604 zł, 

� wynik budżetu /deficyt/ pozostał bez zmian w kwocie - 8.073.233 zł. 

 

W załączeniu wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

wg stanu na dzień 29 czerwca 2017 r. 

 

 

 


