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CZĘŚĆ TABELARYCZNA 

 Budżet Powiatu Opolskiego został uchwalony dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwałą 

Nr XVI/185/20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 

2021 r. Po wprowadzeniu zmian w I półroczu kształtuje się następująco: 

 

Tytuł 

Budżet Powiatu 

Opolskiego z dn.  

21 grudnia 2020 r. 

Budżet Powiatu 

Opolskiego 

– po zmianach na dzień 
30 czerwca 2021 r. 

Dochody-plan 83.660.769 zł 92.048.138,33 zł 

Wydatki-plan 95.834.544 zł 105.303.477,33 zł 

Przychody-plan 12.656.534,44 zł 13.738.098,44 zł 

Rozchody-plan 482.759,44 zł 482.759,44 zł 

 

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

pochodzenia: 

1. Dochody bieżące 

Dział Rozdział 
Paragraf 

§ 
Źródło dochodów 

Plan 

na 2021 r. 

Wykonanie za 

I półrocze 

% 

6:5 

1 2 3 4 5 6 7 

010     ROLNICTWO 
I ŁOWIECTWO 

12.200 4.030 33,03% 

  01005   Prace geodezyjno - 
urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

9.200 4.030 43,80% 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.600 3.000 53,57% 

2110 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

3.600 1.030 28,61% 

 



 2

01095  Pozostała działalność 3.000 0 - 

  2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

3.000 0 - 

020     LEŚNICTWO 95.494 47.746,79 50% 

  02001   Gospodarka leśna 95.494 47.746,79 50% 

 2460 Środki otrzymane od 

pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

95.494 47.746,79 50% 

600     TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ 

102.390 58.241,04 56,88% 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 102.390 58.241,04 56,88% 

 0640 Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów 

upomnień 

500 612 122,40% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.000 0 - 

0950 Wpływy z tytułu kar 

i odszkodowań wynikających 

z umów 

0 1.796,92 - 

0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000 35.275,20 1175,84% 

2057 Dotacja celowa 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 

97.890 7.952,92 8,12% 

2990  Wpłata środków finansowych 

z niewykorzystanych w 

terminie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku 

budżetowego 

0 12.604,00 - 

700     GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

2.386.839 1.744.780,79 73,10% 

 70005   Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

2.386.839 1.744.780,79 73,10% 

 0470 Wpływy z opłat za trwały 

zarząd, użytkowanie 

i służebności 

8.197 8.196,64 100% 

0630 Wpływy z tytułu opłat 

i kosztów sądowych oraz 

innych opłat uiszczanych na 

rzecz Skarbu Państwa z tytułu 

postępowania sądowego 

i prokuratorskiego 

1.120 1.120 100% 
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0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

1.749.480 1.173.464,66 67,08% 

0830 Wpływy z usług 26.541, 18.494,55 69,68% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.120 922,96 82,41% 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 

z lat ubiegłych 

27.843 27.865,16 100,08% 

0950 Wpływy z tytułu kar 

i odszkodowań wynikających 

z umów 

1.520 1.520 100% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 3.386 1.760,13 51,98% 

2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

107.000 38.206,60 35,71% 

2360 Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych 

ustawami 

460.632 473.230,09 102,73% 

710     DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA 

2.309.892,71 1.461.199,53 63,26% 

  71012  Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 

1.785.385,71 1.174.620,35 65,79% 

 0690 Wpływy z różnych opłat 1.100.000 949.123,64 86,28% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 100 3 3% 

2057 Dotacja celowa 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 terytoria 

16.185,71 4.132,71 25,53% 

2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

669.100 221.361 33,08% 

71015   Nadzór budowlany 524.507 286.579,18 54,64% 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.125 0 0% 
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 2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

520.377 286.577 55,07% 

2360 Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych 

ustawami 

5 2,18 43,60% 

750     ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

145.047,29 87.110,56 60,06% 

  75011   Urzędy wojewódzkie 25.059 12.531 50,01% 

  2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

25.059 12.531 50,01% 

75020   Starostwa powiatowe 71.988,29 73.669,56 102,34% 

 0570 Wpływy z tytułu grzywien, 

mandatów i innych kar 

pieniężnych od osób fizycznych 

12.250 

 

 

13.186,52 107,65% 

0630 Wpływy z tytułu opłat i 

kosztów sądowych oraz innych 

opłat uiszczanych na rzecz 

Skarbu Państwa z tytułu 

postępowania sądowego 

i prokuratorskiego 

2.786 3.311,76 118,87% 

0640 Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów 

upomnień 

300 246 82% 

0690 Wpływy z różnych opłat 22.000 18.490,07 84,05% 

0830 Wpływy z usług 4.000 2.920,59 73,01% 

0910 Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

62,00 51,55 83,15% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 420 328,99 78,33% 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 

z lat ubiegłych 

2.009 2.101,62 104,61% 

0950 Wpływy z tytułu kar 

i odszkodowań wynikających 

z umów 

159 159 100% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 28.002,29 32.873,46 117,40% 

75045   Kwalifikacja wojskowa 47.000 0 - 

  2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

17.000 0 - 
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2120 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez 

powiat na podstawie 

porozumień z organami 

administracji rządowej 

30.000 0 - 

75095   Pozostała działalność 1.000 910 91% 

  0690 Wpływy z różnych opłat 1000 910 91% 

752     OBRONA NARODOWA 5.000 0 - 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 5.000 0 - 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

5.000 0 - 

755     WYMIAR 
SPRAWIEDLIWOŚCI 

330.000 165.000 50% 

  75515   Nieodpłatna pomoc prawna 330.000 165.000 50% 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

330.000 165.000 50% 

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

33.341.075 17.385.984,99 52,15% 

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

3.039.95 2.307.930,98 75,92% 

  0420 Wpływy z opłaty 

komunikacyjnej 

1.900.000 1.231.699,75 64,83% 

0490 Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 

903.500 929.146,64 102,84% 

0590 Wpływy z opłat za koncesje 

i licencje 

12.500 5.654,80 45,24% 

0650 Wpływy z opłat za wydanie 

prawa jazdy 

221.750 139.346,60 62,84% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.200 2.083,19 94,69% 

75622   Udziały powiatów w 
podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

30.301.125 15.078.054,01 49,76% 

  0010 Wpływy z podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

29.751.125 14.523.935 48,82% 
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0020 Wpływy z podatku 

dochodowego od osób 

prawnych 

 

550.000 554.119,01 100,75% 

758     RÓŻNE ROZLICZENIA 30.114.095 16.979.650,03 56,38% 
  75801   Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

16.652.787 10.247.872 61,54% 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 

16.652.787 10.247.872 61,54% 

75803   Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej dla 
powiatów 

7.302.556 3.651.276 50% 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 

7.302.556 3.651.276 50% 

75814   Różne rozliczenia finansowe 10.000 6.126,03 61,26% 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10.000 6.126,03 61,26% 

75832   Część równoważąca 
subwencji ogólnej dla 
powiatów 

6.148.752 3.074.376 50% 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 

6.148.752 3.074.376 50% 

801     OŚWIATA 
I WYCHOWANIE 

257.280,11 250.563,25 97,39% 

 80102  Szkoły podstawowe specjalne 3.600 2.953,83 82,05% 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3.600 2.953,83 82,05% 

80115  Technika 3.775 3.950,47 104,65% 

 0610 Wpływy z opłat 

egzaminacyjnych oraz opłat za 

wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów 

226 182 80,53% 

0690 Wpływy z różnych opłat 127 72 56,69% 

0950 Wpływy z tytułu kar 

i odszkodowań wynikających 

z umów 

2.509 2.508,46 99,98% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 913 1.188,01 130,12% 

80117  Branżowe szkoły I i II stopnia 10.124 4.340,66 42,87% 

 0610 Wpływy z opłat 

egzaminacyjnych oraz opłat za 

wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów 

208 182 87,50% 

0690 Wpływy z różnych opłat 36 9 25% 

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

6.780 1.626,03 23,98% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 3.100 2.523,63 81,41% 
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80120   Licea ogólnokształcące 77.468 76.977,98 99,37% 

 0690 Wpływy z różnych opłat 1.500 627 41,80% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0,10 - 

0970 Wpływy z różnych dochodów 720 1.102,88 153,18% 

2120 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez 

powiat na podstawie 

porozumień z organami 

administracji rządowej 

75.248 75.248 100% 

80121  Licea ogólnokształcące 
specjalne 

8.040 8.039,77 100% 

 2950 Wpływy ze zwrotów 

niewykorzystanych dotacji oraz 

płatności 

8.040 8.039,77 100% 

80153  Zapewnienie uczniom 
prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych 
lub materiałów 
ćwiczeniowych 

16.088,38 16.088,38 100% 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

16.088,38 16.088,38 100% 

80195  Pozostała działalność 138.184,73 138.212,16 100,02% 

 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 

z lat ubiegłych 

1.040 519,87 49,99% 

2051 Dotacja celowa 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 

12.044,73 12.044,73 100% 

2057 Dotacja celowa 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 

0 547,56 0% 

2120 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez 

powiat na podstawie 

porozumień z organami 

administracji rządowej 

 

 

125.100 125.100 100% 
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851     OCHRONA ZDROWIA 40.000 16.220 40,55% 

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

35.000 11.220 32,06% 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

35.000 11.220 32,06% 

85195  Pozostała działalność 5.000 5.000 100% 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000 5.000 100% 

852     POMOC SPOŁECZNA 9.877.167,40 5.179.149,66 52,44% 

 85202   Domy pomocy społecznej 9.547.500,00 5.101.526,05 53,43% 

 0640 Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów 

upomnień 

100 82,89 82,89% 

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

5.000 2.977,19 59,54% 

0830 Wpływy z usług 3.249.200 1.722.726,22 53,02% 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 

z lat ubiegłych 

0 54 - 

0950 Wpływy z tytułu kar 

i odszkodowań wynikających 

z umów 

9.827 9.821,66 99,95% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 37.300 5.813,01 15,58% 

2130 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych 

powiatu 

2.808.000 1.489.173 53,03% 

2700 Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków 

powiatów), samorządów 

województw, pozyskane 

z innych źródeł 

170.173 170.173 100% 

2900 Wpływy z wpłat gmin 

i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków 

gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków 

powiatów, związków 

metropolitalnych na 

dofinansowanie zadań 
bieżących 

3.267.900 1.700.705,08 52,04% 
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85205  Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

24.506,40 0 -% 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

24.506,40 0 - 

85218   Powiatowe centra pomocy 
rodzinie 

240 148 61,67% 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 240 148 61,67% 

85220  Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania 
chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej 

2.400 288,86 12,04% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0,08 - 

0970 Wpływy z różnych dochodów 2.400 288,78 12,03% 

85295  Pozostała działalność 302.521,00 77.186,75 25,51% 

 0830 Wpływy z usług 16.832 11.195,36 66,51% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 20 - 

2057 Dotacja celowa 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 

201.368,23 26.079,23 12,95% 

2059 Dotacja celowa 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 

4.904,77 4.904,77 100% 

2900 Wpływy z wpłat gmin 

i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków 

gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków 

powiatów, związków 

metropolitalnych na 

dofinansowanie zadań 
bieżących 

79.416 34.987,39 44,06% 

853     POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

712.400 417.258,80 58,57% 

 85321  Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności  

641.000 390.758,80 60,96% 
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 2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

640.000 390.400 61% 

2360 Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych 

ustawami 

1.000 358,80 35,88% 

85324   Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

28.500 26.500 92,98% 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 28.500 26.500 92,98% 

85395  Pozostała działalność 42.900 0 - 

 2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

42.900 0 - 

854     EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

426.974 130.841,80 30,64 

 85406  Poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne 

365 200,04 54,81% 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0,04 - 

0970 Wpływy z różnych dochodów 365 200 54,79% 

85410   Internaty i bursy szkolne 424.286 128.319,18 30,24% 

 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

838 654,21 78,07% 

0830 Wpływy z usług 422.742 127.065,70 30,06% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 210 131,32 62,53% 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 

z lat ubiegłych 

346 345,07 99,73% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 150 122,88 81,92% 

85420  Młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze 

2.323 2.322,58 99,98% 

 2950 Wpływy ze zwrotów 

niewykorzystanych dotacji oraz 

płatności 

2.323 2.322,58 99,98% 

855     RODZINA 2.824.475 1.546.224,10 54,74% 
 85504  Wspieranie rodziny 50.101 5.558,42 11,09% 

 0950 Wpływy z tytułu kar 

i odszkodowań wynikających 

z umów 

3.101 5.558,42 179,25% 
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2110 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

47.000 0 - 

85508  Rodziny zastępcze 1.571.724 881.007,86 56,05% 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.200 1.869,18 155,77% 

2160 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, 

związane z realizacją dodatku 

wychowawczego, dodatku do 

zryczałtowanej kwoty oraz 

dodatku w wysokości 

świadczenia wychowawczego 

stanowiących pomoc państwa 

w wychowywaniu dzieci 

666.000 343.994 56,65% 

2320 Dotacja celowa otrzymana 

z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

477.948 276.920,60 57,94% 

2900 Wpływy z wpłat gmin i 

powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków 

gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków 

powiatów, związków 

metropolitalnych na 

dofinansowanie zadań 
bieżących 

426.576 258.224,08 60,53% 

85510 
 Działalność placówek 

opiekuńczo - wychowawczych 
1.202.650 659.657,82 54,85% 

 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

3.828 5.270,38 137,68% 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 

z lat ubiegłych 

0 2.645,16 - 

0960 Wpływy z otrzymanych 

spadków, zapisów i darowizn 

w postaci pieniężnej 

12.847 14.476,43 112,68% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 600 277 46,17% 
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2160 Dotacja celowa otrzymana 

z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone powiatom, 

związane z realizacją dodatku 

wychowawczego, dodatku do 

zryczałtowanej kwoty oraz 

dodatku w wysokości 

świadczenia wychowawczego 

stanowiących pomoc państwa 

w wychowywaniu dzieci 

261.000 125.361 48,03% 

2320 Dotacja celowa otrzymana 

z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

81.348 47.912 58,90% 

2900 Wpływy z wpłat gmin 

i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków 

gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków 

powiatów, związków 

metropolitalnych na 

dofinansowanie zadań 
bieżących 

843.027 463.715,85 55,01% 

900     GOSPODARKA 
KOMUNALNA 
I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

141.000 152.115,14 107,88% 

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

137.000 147.526,09 107,68% 

 0690 Wpływy z różnych opłat 137.000 147.526,09 107,68% 

90095  Pozostała działalność  4.000 4.589,05 114,73% 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0,13 - 

0970 Wpływy z różnych dochodów 4.000 4.588,92 114,72% 

Dochody bieżące 83.121.329,51 45.626.116,48 54,89% 
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2.Dochody majątkowe 

Dział Rozdział 
Paragraf 

§ 
Źródło dochodów 

Plan 

na 2021 r. 

Wykonanie za 

I półrocze 

% 

6:5 

1 2 3 4 5 6 7 

600     TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ 

1.903.791,89 558.874,89 29,36% 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 1.903.791,89 558.874,89 29,36% 

 0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 

1.000,00 0 - 

6257 Dotacja celowa 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 

129.897,00 0 - 

6300 Dotacja celowa otrzymana 

z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

300.000,00 0 - 

6350 Środki otrzymane 

z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych 

1.472.894,89 557.644,89 37,86% 

6680 Wpłata środków finansowych 

z niewykorzystanych w terminie 

wydatków które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego  

0 1.230 - 

700   GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

736.100 736.100 100% 

 70005  Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

736.100 736.100 100% 

 0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 
736.100 736.100 100% 

710   DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA 

5.157.625,93 5.044.196,64 97,80% 

 71012  Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 

5.157.625,93 5.044.196,64 97,80% 

 6257 Dotacja celowa 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 

4.164.270,72 4.050.841,41 97,28% 
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6629 Dotacja celowa otrzymana 

z powiatu na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

879.472,15 879.472,17 100% 

6639 Dotacja celowa otrzymana 

z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

113.883,06 113.883,06 100% 

758     RÓŻNE ROZLICZENIA 949.637 0 - 

 75802  Uzupełnienie subwencji 
ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

949.637 0 - 

 6180 Środki na inwestycje na drogach 

publicznych powiatowych 

i wojewódzkich oraz na drogach 

powiatowych, wojewódzkich 

i krajowych w granicach miast 

na prawach powiatu 

949.637 0 - 

801     OŚWIATA 
I WYCHOWANIE 

2.152 2.152 100% 

 80115   Internaty i bursy szkolne 2.152 2.152 100% 

  0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych  
2.152 2.152 100% 

852     POMOC SPOŁECZNA 75.167 344 0,46% 

 85202   Domy pomocy społecznej 0 344 - 

 0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 

0 344 - 

85295   Pozostała działalność 75.167 0 - 

  6257 Dotacja celowa 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 

75.167 0 - 

854   EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

1.835 1.834,94 100,00% 

 85410   Internaty i bursy szkolne 1.835 1.834,94 100,00% 

  0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych  

1.835 1.834,94 100,00% 

900   GOSPODARKA 
KOMUNALNA 
I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

500 0 - 

 90008   Ochrona różnorodności 
biologicznej i krajobrazu 

500 0 - 

  0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych  

500 0 - 
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921   KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

100.000 0 - 

 92120   Ochrona różnorodności 
biologicznej i krajobrazu 

100.000 0 - 

  6257 Dotacja celowa 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 

100.000 0 - 

Dochody majątkowe 8.926.808,82 6.343.502,47 71,06% 

 

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

budżetowej: 

1. Wydatki bieżące 

Lp Dział 
Rozdzia

ł 
Wyszczególnienie Plan na 2021 r. 

Wykonanie za 

I półrocze 
6:5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16.600 2.530 15,24% 

  01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe 
na potrzeby rolnictwa 
w tym: 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

13.600 

 

 

1.600 

12.000 

2.530 
 

 

880 

1.650 

18,60% 
 

 

55% 

13,75% 

01095 Pozostała działalność 
w tym: 

 wynagrodzenia 

3.000 
 

3.000 

0 
 

0 

- 
 

- 

2 020  LEŚNICTWO  172.494 49.518,79 28,71% 

  02001 Gospodarka leśna 
 w tym: 

 świadczenia społeczne 

 zadania statutowe 

162.494 
 

95.494 

67.000 

47.746,79 
 

47.746,79 

0 

29,38% 
 

50,00% 

- 

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 
w tym: 

 zadania statutowe 

10.000 
 

10.000 

1.772 
 

1.772 

17,72% 

 

17,72% 

3 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9.267.423,32 3.412.190,82 36,82% 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 dotacje 

 wynagrodzenia ogółem,  

9.267.423,32 
 

44.200 

292.100 

3.045.613 

3.412.190,82 
 

12.131,55 

112.094 

1.476.484,13 

36,82% 
 

27,45% 

38,38% 

48,48% 
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w tym: 

- pochodzące z budżetu 

środków europejskich 

- współfinansowane 

z programów i projektów 

realizowanych ze 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 ustawy, z 

wyłączeniem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz 

pkt 6 ustawy 

 zadania statutowe ogółem, 

w tym: 

- pochodzące z budżetu 

środków europejskich 

- współfinansowane 

z programów i projektów 

realizowanych ze 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 ustawy, z 

wyłączeniem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz 

pkt 6 ustawy 

 

71.400 

 

12.600 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.885.510,32 

 

26.490 

 

4.919 

 

36.323,41 

 

6.410 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.811.481,14 

 

1.568,25 

 

276,75 

 

50,87% 

 

50,87% 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,77% 

 

5,92% 

 

5,62% 

4 700  GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

2.693.587 1.223.431,29 45,42% 

  70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe  

2.693.587 
 

 

7.109 

948.591 

1.737.887 

1.223.431,29 
 

 

624,14 

408.944,85 

813.862,30 

45,42% 
 

 

8,78% 

43,11% 

46,83% 

5 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  3.012.812 1.335.145,37 44,32% 

  71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia ogółem, 

w tym: 

- pochodzące z budżetu 

środków europejskich 

- współfinansowane 

z programów i projektów 

realizowanych ze 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 ustawy, 

z wyłączeniem środków, 

o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d 

oraz pkt 6 ustawy 

 zadania statutowe 

2.488.310 
 

 

2.500 

1.845.310 

 

12.053 

 

3.204 

 

 

 

 

 

 

 

 

640.500 

1.055.712,28 
 

 

0 

1.035.094,58 

 

5.730,60 

 

1.523,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.617,70 

42,43% 
 

 

- 

56,09% 

 

47,55% 

 

47,54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,22% 
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71015 Nadzór budowlany  
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

524.502 
 

1.070 

434.186 

89.246 

279.433,09 
 

540 

233.020,51 

45.872,58 

53,28% 
 

50,47% 

53,67% 

51,40% 

6 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  13.044.011 6.607.360,70 50,65% 

  75011 Urzędy wojewódzkie 
w tym: 

 wynagrodzenia 

25.059 
 

25.059 

12.531 
 

12.531 

50,01% 
 

50,01% 

75019 Rady powiatów 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 zadania statutowe 

364.700 
 

348.101 

16.599 

150.257,42 
 

143.766 

6.491,42 

41,20% 
 

41,30% 

39,11% 

75020 Starostwa powiatowe 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 dotacje 

 wynagrodzenia  

 zadania statutowe 

12.452.252 
 

27.300 

6.568 

9.000.872 

3.417.512 

6.348.543,68 
 

6.002,48 

3.292 

4.838.773,19 

1.500.476,01 

50,98% 
 

21,99% 

50,12% 

53,76% 

43,91% 

75045 Kwalifikacja wojskowa 
 w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

47.000 
 

5.320 

33.910 

7.770 

0 
 

0 

0 

0 

- 
 

- 

- 

- 

75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 
w tym: 

 zadania statutowe 

150.000 
 

 

150.000 

95.641,15 
 

 

95.641,15 

63,76% 
 

 

63,76% 

75095 Pozostała działalność 
w tym: 

 zadania statutowe 

5.000 
 

5.000 

387,45 
 

387,45 

7,75% 
 

7,75% 

7 752  OBRONA NARODOWA 33.000 0 - 

  75212 Pozostałe wydatki obronne 
 w tym: 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

5.000 
 

400 

4.600 

0 
 

0 

0 

- 
 

- 

- 

75295 Pozostała działalność 
 w tym: 

 zadania statutowe 

28.000 
 

28.000 

0 
 

0 

- 
 

- 

8 754  
BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

11.600 0 - 

  75421 Zarządzanie kryzysowe 
w tym: 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

11.600 
 

600 

11.000 

0 

 

0 

0 

- 

 

- 

- 
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9 755  WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 330.000 147.488,08 44,69% 

  75515 Nieodpłatna pomoc prawna 
w tym: 

 dotacje 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

330.000 
 

190.080 

27.086 

112.834 

147.488,08 
 

95.040 

4.728,80 

47.719,28 

44,69% 
 

50% 

17,46% 

42,29% 

10 756  

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

4.100 2.059,50 50,23% 

  75618 Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 
w tym: 

 zadania statutowe 

4.100 
 

 

 

 

4.100 

2.059,50 

 

 

 

 

2.059,50 

50,23% 
 

 

 

 

50,23% 

11 757  
OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO 

3.000 1.767,68 58,92% 

  75702 Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek oraz innych 
zobowiązań j.s.t zaliczanych do 
tytułu dłużnego – kredyty i 
pożyczki 
w tym: 

 obsługa długu publicznego 

3.000 
 

 

 

 

3.000 

1.767,68 
 

 

 

 

1.767,68 

58,92% 
 

 

 

 

58,92% 

12 758  RÓŻNE ROZLICZENIA 1.118.124 0 - 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe  
w tym: 

 zadania statutowe 

1.118.124 
 

1.118.124 

0 
 

0 

- 

 

- 

13 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 19.166.456,12 9.467.055,81 49,39% 

  80101 Szkoły podstawowe 
w tym: 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

580.582 
 

545.631 

34.951 

0 
 

0 

0 

- 
 

- 

- 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 
w tym: 

 dotacje 

2.387.425 
 

2.387.425 

1.170.602,88 
 

1.170.602,88 

49,03% 
 

49,03% 

80115 Technika  
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

3.090.560 
 

75.628 

2.523.299 

491.633 

1.590.324,20 
 

24.000,10 

1.311.332,89 

254.991,21 

51,46% 
 

31,73% 

51,97% 

51,87% 
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80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

2.368.222 
 

25.968 

1.874.317 

467.937 

1.271.992,65 
 

200,45 

963.412,01 

308.380,19 

53,71% 
 

0,77% 

51,40% 

65,90% 

80120 Licea ogólnokształcące 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

8.231.156 
 

212.697 

6.696.990 

1.321.469 

4.319.574,20 
 

85.116,10 

3.365.953,10 

868.505,00 

52,48% 
 

40,02% 

50,26% 

65,72% 

80121 Licea ogólnokształcące specjalne 
w tym: 

 dotacje 

455.406 
 

455.406 

180.043,60 
 

180.043,60 

39,53% 
 

39,53% 

80134 Szkoły zawodowe specjalne 
w tym: 

 dotacje 

1.342.238 
 

1.342.238 

613.593,24 
 

613.593,24 

45,71% 
 

45,71% 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli  
w tym: 

 zadania statutowe 

49.142 
 

 

49.142 

9.977,80 
 

 

9.977,80 

20,30% 
 

 

20,30% 

80152 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w gimnazjach, klasach 
dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w szkołach innego 
typu, liceach ogólnokształcących, 
technikach, szkołach policealnych, 
branżowych szkołach I i II stopnia 
i klasach dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

298.890 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.139 

207.339 

86.412 

139.330,56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

671,85 

114.181,99 

24.476,72 

46,62% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,07% 

55,07% 

28,33% 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 
w tym: 

 zadania statutowe 

16.088,38 
 

 

 

 

 

16.088,38 

0 
 

 

 

 

 

0 

- 
 

 

 

 

 

- 
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80195 Pozostała działalność 
w tym: 

 wynagrodzenia ogółem, 

w tym: 

- finansowane ze środków 

bezzwrotnych pochodzących 

z UE 

 zadania statutowe ogółem, 

w tym: 

- finansowane ze środków 

bezzwrotnych pochodzących 

z UE 

346.746,74 
 

126.750 

 

1.950 

 

 

219.996,74 

 

33.032,64 

171.616,68 
 

26.968,70 

 

0 

 

 

144.647,98 

 

10.787,98 

49,49% 
  

21,27% 

 

- 

 

 

65,75% 

 

32,66% 

14 851  OCHRONA ZDROWIA 154.000 58.126,26 37,74% 

  85149 Programy polityki zdrowotnej  
w tym: 

 dotacje 

 zadania statutowe 

9.000 
 

6.000 

3.000 

0 
 

0 

0 

- 
 

- 

- 

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

 zadania statutowe 

55.000 
 

 

 

 

55.000 

20.925 
 

 

 

 

20.925 

38,05% 
 

 

 

 

38,05% 

85195 Pozostała działalność 
w tym: 

 zadania statutowe 

90.000 
 

90.000 

37.201,26 
 

37.201,26 

41,33% 
 

41,33% 

15 852  POMOC SPOŁECZNA 12.665.606,07 6.304.797,82 49,78% 

  85202 Domy pomocy społecznej 
w tym: 

 dotacje 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe  

10.616.289,95 
 

100.734 

10.770 

8.208.523 

2.296.262,95 

5.420.685,28 
 

67.730 

5.043,82 

4.120.686,30 

1.227.225,16 

51,06% 
 

67,24% 

46,83% 

50,20% 

53,44% 

85205 Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 
w tym: 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

27.706,40 
 

 

 

24.506,40 

3.200 

0 
 

 

 

0 

0 

- 
 

 

 

- 

- 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie  
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

1.294.336 
 

1.800 

1.118.000 

174.536 

666.640,12 
 

0 

573.061,19 

93.578,93 

51,50% 
 

- 

51,26% 

53,62% 

85220 Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania 
chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 
w tym: 

 dotacje 

36.108 
 

 

 

 

36.108 

0 
 

 

 

 

0 

- 
 

 

 

 

- 
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85295 Pozostała działalność 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia ogółem, 

w tym: 

- pochodzące z budżetu 

środków europejskich 

- współfinansowane 

z programów i projektów 

realizowanych ze 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 ustawy, 

z wyłączeniem środków, 

o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d 

oraz pkt 6 ustawy 

 zadania statutowe ogółem, 

w tym: 

- pochodzące z budżetu 

środków europejskich 

- współfinansowane 

z programów i projektów 

realizowanych ze 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 ustawy, 

z wyłączeniem środków, 

o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d 

oraz pkt 6 ustawy 

691.165,72 
 

400 

335.071,11 

 

41.793,48 

 

6.334,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355.694,61 

 

200.920,65 

 

86.276,96 

 

 

 

 

 

 

 

217.472,42 
 

0 

163.718,17 

 

15.714,25 

 

1.429,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.754,25 

 

25.531,49 

 

2.323,07 

31,46% 
 

- 

48,86% 

 

37,60% 

 

22,57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,11% 

 

12,71% 

 

2,69% 

16 853  
POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

3.152.171 1.533.457,92 48,65% 

  85311 Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób niepełnosprawnych  
w tym: 

 dotacje 

 zadania statutowe  

144.871 
 

 

144.640 

231 

72.320 
 

 

72.320 

0 

49,92% 
 

 

50% 

- 

85321 Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

640.000 
 

 

1.000 

461.695 

177.305 

307.516,16 
 

 

0 

223.780,12 

83.736,04 

48,05% 
 

 

- 

48,47% 

47,23% 

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
w tym: 

 wynagrodzenia 

8.500 
 

 

8.500 

8.489,76 
 

 

8.489,76 

99,88% 
 

 

99,88% 

85333 Powiatowe urzędy pracy 
w tym: 

 dotacje 

2.315.900 
 

2.315.900 

1.145.132 
 

1.145.132 

49,45% 
 

49,45% 
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85395 Pozostała działalność 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

42.900 
 

42.900 

0 
 

0 

- 
 

- 

17 854  
EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

8.658.747 4.222.035,67 48,76% 

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

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

2.740.412 
 

 

 

5.225 

2.286.934 

448.253 

1.359.786,07 
 

 

 

195,86 

1.148.698,61 

210.891,60 

49,62% 
 

 

 

3,75% 

50,23% 

47,05% 

85410 Internaty i bursy szkolne 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

4.012.644 
 

84.385 

2.444.540 

1.483.719 

2.053.041,28 
 

39.923,08 

1.386.338,67 

626.779,53 

51,16% 
 

47,31% 

56,71% 

42,24% 

85416 Pomoc materialna dla uczniów 
o charakterze motywacyjnym 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

34.658 

 

 

34.658 

33.120 
 

 

33.120 

95,56% 
 

 

95,56% 

85420 Młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze 
w tym: 

 dotacje 

1.820.301 
 

1.820.301 

745.981,32 
 

745.981,32 

40,98% 
 

40,98% 

85446 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 
w tym: 

 zadania statutowe 

21.259 
 

 

21.259 

1.859 
 

 

1.859 

8,74% 
 

 

8,74% 

85495 Pozostała działalność 
w tym: 

 zadania statutowe 

29.473 
 

29.473 

28.248 
 

28.248 

95,84% 
 

95,84% 

18 855  RODZINA 8.648.640,72 4.174.775,23 48,27% 

  85504 Wspieranie rodziny 
w tym: 

 świadczenia społeczne 

 zadania statutowe 

53.000 
 

47.000 

6.000 

3.100,22 
 

0 

3.100,22 

5,85% 

 

- 

51,67% 

85508 Rodziny zastępcze 
w tym: 

 dotacje 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

3.857.701 
 

444.950 

2.649.493 

722.997 

40.261 

1.805.667,74 
 

216.871,44 

1.217.090,75 

350.197,85 

21.507,70 

46,81% 
 

48,74% 

45,94% 

48,44% 

53,42% 
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85510 

 

Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych  
w tym: 

 dotacje 

 świadczenia społeczne 

 wynagrodzenia 

 zadania statutowe 

4.721.536,72 
 
 

60.734 

397.650 

3.307.130 

956.022,72 

2.353.705,02 
 

 

23.533,47 

185.930,20 

1.702.828,13 

441.413,22 

49,85% 
 

 

38,75% 

46,76% 

51,49% 

46,17% 

85595 Pozostała działalność 
w tym: 

 zadania statutowe 

16.403 
 

16.403 

12.302,25 
 

12.302,25 

75% 
 

75% 

19 900  GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

212.520 0 - 

  90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 
w tym: 

 dotacje 

 zadania statutowe 

122.520 
 

 

120.000 

2.520 

0 
 

 

0 

0 

- 
 

 

- 

- 

90008 Ochrona różnorodności 
biologicznej i krajobrazu 
w tym: 

 zadania statutowe 

55.000 
 

 

55.000 

0 
 
 

0 

- 
 

 

- 

90095 Pozostała działalność  
w tym: 

 zadania statutowe 

35.000 
 

35.000 

0 
 

0 

- 
 

- 

20 921  KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

170.191 27.785,02 16,33% 

  92105 
 

Pozostałe zadania w zakresie 
kultury 
w tym: 

 zadania statutowe 

2.000 
 

 

2.000 

285 
 

 

285 

14,25% 
 

14,25% 

92116 
 

Biblioteki  
w tym: 

 dotacje 

55.000 
 

55.000 

27.500,02 
 

27.500,02 

50% 
 

50% 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 
w tym: 

 dotacje 

 zadania statutowe ogółem 

w tym: 
- pochodzące z budżetu 

środków europejskich 

- współfinansowane 

z programów i projektów 

realizowanych ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 

3 ustawy, z wyłączeniem 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. 

c i d oraz pkt 6 ustawy 

113.191 
 

 

100.000 

13.191 

 

2.949 

 

10.242 

0 
 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

- 
 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

OGÓŁEM 82.535.083,23 38.569.525,96 46,73% 
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2. Wydatki majątkowe 

Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2021 r. Wykonanie 6: 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.950.594 42.220,60 0,47% 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 
w tym: 

 wydatki majątkowe ogółem 
w tym: 

- pochodzące z budżetu 

środków europejskich 

- współfinansowane 

z programów i projektów 

realizowanych ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 

3 ustawy, z wyłączeniem 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. 

c i d oraz pkt 6 ustawy 

8.850.594 
 

8.850.594 

 

129.897 

 

22.923 

42.220,60 
 

42.220,60 

 

0 

 

0 

0,48% 
 

0,48% 

 

- 

 

- 

  60017 Drogi wewnętrzne 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

100.000 
 

100.000 

0 
 

0 

- 
 

- 

2 700  
GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

1.709.205,89 189.767,75 11,10% 

  70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

1.709.205,89 
 

1.709.205,89 

189.767,75 
 

189.767,75 

11,10% 
 

11,10% 

3 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.108.346,21 4.964.764,15 97,19% 

  71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 
w tym: 

 wydatki majątkowe ogółem, 

w tym: 
- pochodzące z budżetu 

środków europejskich 

- współfinansowane 

z programów i projektów 

realizowanych ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 

3 ustawy, z wyłączeniem 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. 

c i d oraz pkt 6 ustawy 

5.108.346,21 
 

 

5.108.346,21 

 

4.035.593 

 

1.072.753,21 

4.964.764,15 
 

 

4.964.764,15 

 

3.922.163,70 

 

1.042.600,45 

97,19% 
 

 

97,19% 

 

97,19% 

 

97,19% 

4 730  
SZKOLNICTWO WYŻSZE 
I NAUKA 

750.000 0 - 

  73095 Pozostała działalność 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

750.000 
 

750.000 

0 
 

0 

- 

 

- 
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5 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 120.000 6.350 5,29% 

  75020 Starostwa powiatowe 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

120.000 
 

120.000 

6.350 
 

6.350 

5,29% 
 

5,29% 

6 752  OBRONA NARODOWA 5.600 0 - 

  75295 Pozostała działalność 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

5.600 
 

5.600 

0 
 

0 

- 

 

- 

7 754  
BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

195.000 195.000 100% 

  75405 Komendy wojewódzkie Policji 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

45.000 
 

45.000 

45.000 
 

45.000 

100% 

 

100% 

75411 Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

150.000 
 

 

150.000 

150.000 
 

 

150.000 

100% 

 

 

100% 

8 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.314.629 5.000 0,22% 

  

80120 Licea ogólnokształcące 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

2.314.629 
 

2.314.629 

5.000 
 

5.000 

0,22% 
 

0,22% 

9 851  OCHRONA ZDROWIA 193.700 193.700 100% 

  85111 Szpitale ogólne 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

193.700 
 

193.700 

193.700 
 

193.700 

100% 
 

100% 

10 852  POMOC SPOŁECZNA 1.186.148 392.635 33,10% 

  85202 Domy pomocy społecznej 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

1.045.001 
 

1.045.001 

373.338,50 
 

373.338,50 

35,73% 
 

35,73% 

85295 Pozostała działalność 
w tym: 

 wydatki majątkowe ogółem, 

w tym: 
- pochodzące z budżetu 

środków europejskich 

- współfinansowane 

z programów i projektów 

realizowanych ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 

3 ustawy, z wyłączeniem 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. 

c i d oraz pkt 6 ustawy 

141.147 
 

141.147 

 

75.167 

 

35.980 

19.296,50 
 

19.296,50 

 

0 

 

0 

13,67% 
 

13,67% 

 

- 

 

- 
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11 854  EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

536.000 0 - 

  85410 Internaty i bursy szkolne 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

536.000 
 

536.000 

0 
 

0 

- 
 

- 

12 855  RODZINA 545.000 0 - 

  85510 Działalność placówek opiekuńczo – 
wychowawczych 
w tym: 

• wydatki majątkowe 

545.000 
 

 

545.000 

0 
 

 

0 

- 
 

 

- 

13 900  GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

622.000 370,60 0,06% 

  90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

500.000 
 

 

500.000 

370,60 
 

 

370,60 

0,07% 
 

 

0,07% 

90008 Ochrona różnorodności 
biologicznej i krajobrazu 
w tym: 

 wydatki majątkowe 

122.000 
 

 

122.000 

0 
 

 

0 

- 
 

 

- 

14 921  KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 532.171 0 - 

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 
w tym: 

 wydatki majątkowe ogółem, 

w tym: 
- pochodzące z budżetu 

środków europejskich 

- współfinansowane 

z programów i projektów 

realizowanych ze środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 

3 ustawy, z wyłączeniem 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. 

c i d oraz pkt 6 ustawy 

532.171 
 

 

532.171 

 

100.000 

 

432.171 

0 
 

 

0 

 

0 

 

0 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 

OGÓŁEM 22.768.394,10 5.989.808,10 26,31% 
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III. Plan i wykonanie deficytu / nadwyżki budżetu powiatu. 

Tytuł 
Plan 

(po zmianach) 

Wykonanie 

za I półrocze 2021 

DOCHODY 92.048.138,33 51.969.618,95 

WYDATKI 105.303.477,33 44.559.334,06 

NADWYŻKA ------ 7.410.284,89 

DEFICYT 13.255.339,00 ----- 

 

IV. Plan i wykonanie kwoty przychodów i rozchodów budżetu powiatu. 

Tytuł 
Plan  

(po zmianach) 

Wykonanie 

za I półrocze 2021 

% 

3 : 2 

l 

 

2 

 

3 

 

4 

 
PRZYCHODY 13.738.098,44 19.952.087,60 137,95 % 

ROZCHODY 482.759,44 362.068,92 75,00 % 

 

V. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Realizacja dochodów powiatu za I półrocze 2021 r. 

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

początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. Powiat Opolski zrealizował dochody ogółem 

w wysokości 51.969.618,95 zł, co stanowi 56,46 % dochodów planowanych na rok bieżący. 

Wysokość wykonanych dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego kształtowała się na 

nieco niższym poziomie i wynosiła 44.780.541,07 zł, co stanowiło 50,38 % planowanych dochodów 

w 2020 roku.  

(w pełnych złotych) 

Źródło pochodzenia 
I półrocze 

 2020 r. 
I półrocze 

 2021 r. 
% 
3:2 

1 2 3 4 

Dotacja ogółem, w tym: 6.043.331 8.725.981 144,39% 

-na zadania z zakresu adm. rządowej 1.487.564 1.812.117 121,82% 

-na zadania własne powiatu 2.024.867 1.814.006 89,59% 

-inne 2.530.903 5.098.858 201,46% 

Subwencje 16.656.002 16.973.524 101,91% 

Udział powiatu w podatkach 12.919.755 15.078.054 116,71% 

Dochody własne powiatu 9.161.453 11.192.059 122,16% 

OGÓŁEM 44.780.541 51.969.618 116,05% 
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W porównaniu do dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego 

nastąpiło zwiększenie dochodów o 16,05 %, co stanowi kwotę 7.189.077 zł. Znaczne zmniejszenie 

dochodów nastąpiło w grupie dotacji na zadania własne o kwotę 210.861 tj. 10,41 %. Zwiększeniu 

uległy dochody z tytułu dotacji na: 

- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 324.553 zł tj. o 21,82 %, 

- inne o kwotę 2.567.955 zł tj. 101,46 %. 

Ponadto, zwiększeniu uległy również: 

- dochody własne powiatu o kwotę 2.030.606 zł, tj. 22,16 %, 

-udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.PIT oraz w podatku dochodowym od 

osób prawnych tzw. CIT o kwotę 2.158.299 zł, tj. 16,71 % 

-subwencji o kwotę ogółem 317.522 zł tj. 1,91 % 

 

 

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW  

WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R. 

 

(w pełnych złotych)   

Dochody ogółem 51.969.618 100 % 

Dotacje 8.725.981 16,79% 

Subwencje 16.973.524 32,66% 

Udział powiatu w podatkach 15.078.054 29,01% 

Dochody własne powiatu 11.192.059 21,54% 
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Realizacja wydatków powiatu za I półrocze 2021 r. 

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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. zrealizowane wydatki ogółem wynosiły 

44.559.334,06 zł, co stanowi 42,32 % wydatków planowanych na rok bieżący.  

Wysokość wydatków w analogicznym okresie ubiegłego roku kształtowała się na niższym 

poziomie i wynosiła 40.165.646,51 zł co stanowiło 39,57 % kwot planowanych wydatków. 

Różnicę stanowi kwota 4.393.687,55 tj. 2,75 %. 

W I półroczu 2021 roku Powiat Opolski nie ponosił wydatków, które przypadałyby do spłaty 

w ramach zawartych umów z tytułu poręczeń i gwarancji.  

 

 

SUBWENCJE - 32,66  
% 

DOTACJE - 16,79 %

DOCHODY WŁASNE -
21,54 %

UDZIAŁ W 
PODATKACH - 29,01 %

Subwencje - 32,66 % Dotacje - 16,79 % Dochody własne - 21,54% Udział  powiatu w podatkach - 29,01 %
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STRUKTURA WYDATKÓW (OGÓŁEM) POWIATU ZA I PÓŁROCZE 

WEDŁUG KIERUNKÓW (DZIAŁÓW) FINANSOWANIA 

 

1) Struktura wydatków powiatu za I półrocze 2021 – według kierunków (działów) 

finansowania: 

               (w pełnych złotych) 

 

 

 

 

 

 

 Wydatki ogółem: 44.559.334 100% 

1. Rolnictwo i łowiectwo 2.530 0,01% 

2. Leśnictwo 49.519 0,11% 

3. Transport i łączność 3.454.411 7,75% 

4. Gospodarka mieszkaniowa 1.413.199 3,17% 

5. Działalność usługowa 6.299.909 14,13% 

6. Administracja publiczna 6.613.711 14,84% 

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

195.000 0,44% 

8. Wymiar sprawiedliwości 147.488 0,33% 

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

2.060 0,01% 

10. Obsługa długu publicznego 1.768 0,01% 

11. Oświata i wychowanie 9.472.056 21,25% 

12. Ochrona zdrowia 251.826 0,56% 

13. Pomoc społeczna 6.697.433 15,03% 

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.533.458 3,44% 

15. Edukacyjna opieka wychowawcza 4.222.036 9,48% 

16. Rodzina 4.174.775 9,37% 

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 370 0,01% 

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.785 0,06% 
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2) Realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2021 r., wg poszczególnych rozdziałów 

klasyfikacji budżetowej: 

 

 

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

kwotę 2.530 zł (18,60 % planu), z tego ze środków otrzymanych w ramach dotacji wydatkowano 

kwotę 1.030 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

i budynków oraz kwotę 1.500 zł na weryfikację gleboznawczą gruntów ze środków własnych. 

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości 3.000 zł, które będą 

finansowane z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i będą wydatkowane w II półroczu. 

 

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” – wydatkowano kwotę 47.746,79 zł co stanowi 29,38 % 

kwoty planowanej w wysokości 162.494 zł. 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 95.494 zł. Pozostałe środki w kwocie 67.000 zł przeznaczone są na zakup znaczników do 

drewna oraz sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla 

lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w obrębach gmin Komprachcice i Prószków, ich 

wydatkowanie nastąpi w II półroczu 

Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”– wydatki w kwocie 1.772 zł stanowią 17,72 % 

planu, które przeznaczono na zakup wysokościomierza i innych materiałów. Pozostała kwota 

w wysokości 8.228 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r., z przeznaczeniem na 

aktualizację baz danych dla programu „mlas powiat pro”. 

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – Planowane wydatki ogółem 18.118.017,32 zł 

zostały wykonane na poziomie 3.454.411,42 zł tj. (19,07%), z tego wydatki majątkowe w wysokości 

42.220,60 zł. Planowane wydatki bieżące związane z administrowaniem drogami powiatowymi 

zlecone do realizacji gminie Niemodlin i Ozimek kształtowały się na poziomie 112.094 zł. 

Natomiast koszty działalności Zarządu Dróg Powiatowych i przeprowadzone prace na drogach 

powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 3.300.096,82 zł. Zarząd Dróg Powiatowych 

w ramach realizowanych wydatków bieżących sfinansował niżej wymienione prace w zakresie 

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

1. remont odwodnienia w m. Dębie w ciągu ul. Wiejskiej (DP Nr 1714) 9.741,33 zł zł 

2. remont odwodnienia w m. Suchy Bór (DP Nr 1752 O) 8.081,42 zł 

3. remont odwodnienia w m. Walidrogi w ciągu ul. Dąbrowickiej (DP Nr 1751 O) 2.336,75 zł 

4. odwodnienie korpusu drogowego – DP Nr 1513 O odc. Skarbiszowice – 

Tułowice 

12.115,28 zł 

5. usuniecie awarii kanalizacji deszczowej w m. Dębska Kuźnia w ciągu ul. 

Wiejskiej (DP Nr 1714 O)  

12.343,04 zł 

6. likwidacja zastoiska wody na wysokości posesji nr 4 w ciągu ul. Ligonia 

w m. Chróścice (DP Nr 1725 O)  

15.976,22 zł 

7. likwidacja zastoiska wody na wysokości posesji nr 27 w m. Grodziec (DP Nr 

1512 O) 

5.643,07 zł 

8. likwidacja zastoiska wody na wysokości posesji nr 41 w ciągu ul. Klapacz w 

m. Stare Siołkowice (DP Nr 1154 O) 

2.158,65 zł 

8. odtworzenie i konserwacja rowów na dł. 1268m, wykonanie ścieku z kostki 

brukowej betonowej – 90mb (m. Grodziec), wykonanie studni – 4szt. 

45.522,30 zł 

9. remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją – 250t/5000m2 90.454,20 zł 

10. wykonanie mikrodywaników na drogach powiatowych - 5.193m2 102.070,49 zł 

11. koszenie poboczy - 571.300m2  33.315,84 zł 

12. usuwanie awarii na drogach 1.119,30 zł 

13. karczowanie pnia 756,00 zł 

14. sprzątanie pasa drogowego  

(zamiatanie jezdni – 22.553,50m2, czyszczenie studni-135 szt., usuwanie padłej 

zwierzyny)  

25.410,25 zł 

15. ścinka poboczy (2000m2) 10.824,00 zł 

16. najem sprzętu (koparka, podnośnik koszowy) 1.402,20 zł 

17. bieżące utrzymanie dróg – usługi transportowe 25.239,60 

18. zimowe utrzymanie dróg  

(transport, dzierżawa placu, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi) 

798.480,83 zł 

19. opracowanie dokumentacji technicznej drogowej  

(Projekt remontu rowów – DP Nr 1714 O m. Dębie, 

Projekt budowy parkingu przy budynku szkoły w m. Raszowa) 

18.327,00 zł 

20. remont bieżący obiektów mostowych 

(remont, malowanie poręczy – most w m. Dębie w ciągu DP Nr 1714 O, 

 remont, malowanie poręczy – most w m. Dębska Kuźnia– DP Nr 1714 O) 

8.001,02 zł 

21. remonty obiektów mostowych 

(oczyszczenie przepustu w ciągu DP 1807 O w m. Krasiejów) 

3.628,50 zł 

22. opracowanie dokumentacji technicznych mostowych 

(Przeprowadzenie badań kładki pieszo-rowerowej w m. Krasiejów pod próbnym 

obciążeniem dynamicznym) 

7.995,00 zł 

RAZEM 1.240.942,29 zł 

 
II. Roboty wykonane siłami własnymi 
1. ustawienie i wymiana słupków prowadzących 56 szt. 
2. wymiana słupków znaków 7 szt. 

3. ustawianie i wymiana oznakowania pionowego 157 szt. 

4. pionowanie znaków 249 szt. 

5. demontaż znaków 18 szt. 

6. mycie znaków 40 szt. 

7. wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym 29,24 t 

8. naprawa pobocza drogi 75 m2 

9. konserwacja rowów przydrożnych 400 mb 

10. koszenie pasa drogowego 17.461 m2 
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11. wycinka krzaków 17.785 m2 
12. wykonanie przecinek na poboczach 454 szt. 
13. podcinanie krzaków do skrajni 443 mb 
14. czyszczenie obiektów mostowych 38 szt. 
15. porządkowanie zewnętrzne przepustów (wykaszanie traw) 6 szt. 
16. ścinka poboczy 150 m2

 

17. wycinka drzew 19 szt. 
18. wycinka odrostów przy drzewach 615 szt. 
19. remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 217,96 t 
20. zwalczanie śliskości na chodnikach 27.525 m2 
21. posypywanie chodników na mostach 27 szt. 
22. ustawianie zasłon przeciwśnieżnych 200 mb 
23. demontaż zasłon przeciwśnieżnych 2.000 mb 
24. demontaż palików do zasłon przeciwśnieżnych 544 mb 
25. ustawianie / zdejmowanie siatki przeciwśnieżnej 5.625 mb 
26. poprawianie siatek przeciwśnieżnych 250 mb 
27. wywóz worków z odpadami komunalnymi z pasa drogowego 205 szt. 
28. sprzątanie pasa drogowego 5.659 m2 
29. zamiatanie jezdni i chodników 2.100 m2

 

30. naprawa chodników 24 m2 
31. odśnieżanie chodników 625 m2 
32. odśnieżanie chodników na obiektach mostowych 16 szt. 
33. czyszczenie studzienek 6 szt. 
34. czyszczenie korytek ściekowych 160 m2 
35. udrażnianie kratek ściekowych 33 szt. 
36. wykonanie ścieków do kratek w oblodzonych poboczach jezdni 127 szt. 
37. remont kolektora 3 mb 
38. montowanie barier 20 mb 
39. cięcie i sprzątanie wiatrołomów 462 mb 
40. usuwanie gałęzi z jezdni 40 szt. 
41. remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno 114,92 t 
42. uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym 1332 m2 
43. przygotowanie nawierzchni do remontu masa na gorąco 136 m2 
44. remont cząstkowy nawierzchni masą na gorąco 67,9 t 

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne” – planowana kwota 100.000 zł zostanie wykowana w II 

półroczu br. 

 

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

została kwota 1.413.199,04 zł. W ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji 

rządowej otrzymanej z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 38.206,60 zł, którą przeznaczono 

na: 

 ustalanie odszkodowań za wywłaszczone grunty – 942 zł, 

 aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste – trwały zarząd – 4.984 zł  

 koszty wynagrodzeń – 26.902,51 zł, 

 pozostałe wydatki – 2.333,31 zł, 
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 regulacja stanów prawnych – 2.561,50 zł 

 zbywanie nieruchomości- 483,28 zł, 

W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 1.374.992,44 zł, która przeznaczona była 

na wynagrodzenia w wysokości 382.042,84 zł, na utrzymanie nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Opolskiego wydatkowano 803.182,35 zł, obejmują nieruchomości oddane 

w najem, dzierżawę położone w Ozimku, Niemodlinie, Prószkowie, Tułowicach, Tarnowie 

Opolskim. Natomiast kwota 189.767,75 zł została wydatkowana na zadania inwestycyjne. 

 

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wydatkowano kwotę 

6.020.476,43 zł tj. (79,25 % planu), w tym z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 

1.035.094,58 zł. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody wynoszą 

221.361 zł. Wydatkowanie środków w wysokości 4.964.764,15 zł nastąpiło z przeznaczeniem na 

zadania inwestycyjne z zakresu prowadzenia cyfrowych usług bazy danych. Powyższe środki 

pozyskano w ramach projektu RPO na lata 2016-2020, oraz od partnerów z którymi realizowany jest 

projekt. Natomiast kwotę 20.617,70 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.  

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” - zrealizowane wydatki w wysokości 279.433,09 zł 

dotyczą kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 

Opolskiego za I półrocze 2021 r. Grupa wynagrodzeń stanowi 53,67 % kosztów ogółem i wynosi 

233.020,51 zł.  

Pozostałe wydatki w wysokości 46.412,58 zł dotyczą m.in kosztów utrzymania pomieszczeń, 

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

świadczeń społecznych. 

 

Rozdział 73095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości 750.000 zł nie 

zostały zrealizowane. Przewidywane wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r. Planowane wydatki 

przeznaczone są na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego.

 

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - wydatki w wysokości 12.531 zł pokrywane są z dotacji 

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

administracji rządowej, wydatkowano 50,01 % kwoty zaplanowanej. 

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

Powiatu Opolskiego za I półrocze zrealizowane zostały na poziomie 41,20 % kwot planowanych 

i wyniosły 150.257,42 zł, z czego 95,68 % stanowią wypłaty diet radnym powiatu w łącznej kwocie 
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143.766 zł, a pozostałe środki w kwocie 6.491,42 zł przeznaczone były na obsługę posiedzeń Sesji 

Rady Powiatu Opolskiego oraz na zakup materiałów biurowych. 

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

w Opolu w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości 6.354.893,68 zł W porównaniu 

do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom wydatków zmniejszyły się o ~ 0,98 % 

tj. 100.410,86 zł. 

 

Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawiała się następująco: 

Wydatki ogółem – 6.354.893,68 zł 100 % 

• dotacje  – 3.292,00 zł 0,05% 

• grupa wynagrodzeń (w tym podatek dochodowy i składki 

ZUS, FP i PPK) 

– 
4.838.773,19 zł 76,14% 

• zadania statutowe – 1.500.476,01 zł 23,61% 

• świadczenia społeczne – 6.002,48 zł 0,09% 

• wydatki majątkowe – 6.350,00 zł 0,10% 

 

W ramach poniesionych wydatków bieżących oprócz grupy wynagrodzeń dużą pozycję 

stanowią pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na: 

1) zakup materiałów i wyposażenia – 707.381,15 zł w tym min. (druki dla Wydziału 

Komunikacji, teczek kierowców, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice itp.), 

2) koszty energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – 143.314,89 zł, 

3) koszty zakupu usług – 344.169,41 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, monitoring i ochrona, 

holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, serwis oprogramowania, 

4)  usługi telekomunikacyjne-43.950,63 zł, 

5) usługi remontowe – 17.753,58 zł, 

6) ubezpieczenia budynków, sprzętu, koszty składek na ZPP itp. – 33.343,27 zł, 

7) odpis na ZFŚS – 182.149,00 zł, 

8) koszty postępowania sądowego – 4.646,33 zł, 

9) koszty szkolenia pracowników – 4.709,78 zł, 

10) zakup ekspertyz, analiz i opinii- 1.845,00 zł, 

11) wydatki majątkowe – 6.350 zł, 

12) delegacje krajowe i zagraniczne – 2.286,90 zł, 

13) koszty badań lekarskich – 3.540 zł, 

14) pozostałe – 5.036,07 zł, 

15) wydatki majątkowe – 6.350 zł. 
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Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – planowane wydatki w wysokości 47.000 zł 

przeznaczone są na potrzeby związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w II połowie 

2021 r. która będzie obejmować dwa roczniki. 

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

na promocję powiatu w wysokości 150.000 zł wydatkowane zostały w I półroczu na poziomie 

63,76 % i wynosiły 95.641,15 zł i przeznaczone były m.in. na:  

 nagrody konkursowe i patronaty honorowe Starosty – 3.296,52 zł, 

 promocję medialną powiatu, artykuły, organizację i współorganizację – 51.684,19 zł; 

 reprezentację, w tym artykuły reklamujące powiat – 40.424,06 zł; 

 zakup żywności –236,38 zł. 

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” – zaplanowana kwota w wysokości 5.000 zł 

zrealizowana została na poziomie 387,45 zł i przeznaczona była na wydatki związane z kosztami 

personalizacji i druku dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz 

kosztów ich wysyłki. 

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” – planowane wydatki w wysokości 5.000 zł 

przeznaczone są na realizację ćwiczenia obronnego w miesiącu październiku br. 

Rozdział 75295 – „Pozostała działalność” – zaplanowane wydatki w wysokości ogółem 33.600 zł 

przeznaczone są na realizację zadania związanego z realizacją programu wspólnie z Ministerstwem 

Obrony narodowej związanego z budową szczelnicy wirtualnej. 

 

Rozdział 75405 – „Komendy wojewódzkie policji” – planowana kwota w wysokości 45.000 zł 

została wydatkowana w 100 % i związana była z dofinansowaniem do zakupu pojazdu służbowego 

dla KM policji w Opolu. 

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – planowany wydatek 

w wysokości 150.000 zł został zrealizowany w 100 % i związany był z dofinansowaniem do zakupu 

ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb KM PSP w Opolu. 

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie 11.600 zł zostaną 

wydatkowane w II kwartale 2021 r.  

 

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” – środki na poziomie 44,69 % kwot planowanych 

wydatkowane zostały w wysokości 147.488,08 zł na darmową obsługę prawną i edukację prawną 

dla mieszkańców Powiatu Opolskiego, która prowadzona jest na terenie wszystkich gmin powiatu 
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oraz w dwóch siedzibach powiatu na terenie miasta Opola przez adwokatów i radców prawnych. 

Ponadto zakupiono wyposażenie dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

 

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie umów” – planowane wydatki na poziomie 4.100 zł zostały 

wydatkowane w wysokości 2.059,50 zł tj. 50,23 % i związane były ze zwrotem wniesionych opłat 

w latach ubiegłych.  

 

 

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – planowane wydatki 

w kwocie 3.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.767,68 zł i przeznaczone były na spłatę 

odsetek należnych w 2021 r. od kredytu zaciągniętego na zakup i remont siedziby Starostwa 

Powiatowego w Opolu.  

 

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” – Planowane na 2021 r. rezerwy ogółem wynosiły 

1.201.724 zł w tym: 

- rezerwa celowa 0,01-1% wydatków budżetu w wysokości 114.864 zł, 

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

kryzysowym, w wysokości 176.749 zł która w I półroczu została zmniejszona o kwotę 50.000 zł, 

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

- rezerwa celowa utworzona na odprawy dla pracowników powiatu opolskiego w wysokości 

910.111 zł. W I półroczu została zmniejszona o kwotę 33.600 zł w związku wypłatą odpraw 

emerytalnych. 

 

Planowane wydatki w kwocie 21.481.085,12 zł na działalność szkół w Powiecie Opolskim 

zrealizowane zostały na poziomie ponad 44,09 %, w kwocie 9.472.055,81 zł. Dominującą pozycję 

stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – w wysokości 

5.781.848,69 zł. Wydatki związane z utrzymaniem jednostek wynoszą 1.610.978,90 zł. Środki 
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przeznaczone na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynoszą 1.964.239,72 zł. 

Wydatki na świadczenia społeczne wynoszą 109.988,50 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 

5.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjny przedstawiono w pkt. 3 

Poniżej przedstawia się wydatki obejmujące następujące typy szkół: 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe -0 zł, 

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.170.602,88 zł, 

Rozdział 80115 – Technika – 1.590.324,20 zł, 

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.271.992,65 zł, 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 4.324.574,20 zł, 

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 180.043,60 zł, 

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 613.593,24 zł, 

 

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

w wysokości 49.142 zł zrealizowano wydatki na poziomie 20,30 % tj. 9.977,80 zł, które związane 

były z kosztami szkoleń i zakupem pomocy naukowych. 

Rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” – na 

wydatki związane z realizacją tych zadań wydatkowano kwotę w wysokości 139.330,56 zł  

Jednostki organizacyjne które zrealizowały ww. zadania oświatowe: 

 Zespół Szkół w Tułowicach, 

 Zespół Szkół w Niemodlinie, 

 Zespół Szkół w Ozimku, 

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 171.616,68 zł 

tj. 49,50 % planowanych. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, 

emerytów i rencistów wyniósł 132.915 zł. Natomiast środki w wysokości 37.756,68 zł zostały 

wydatkowane w ramach realizowanych projektów: 

- „Erasmus + II”, w ramach pozyskanych środków z UE i źródeł zagranicznych, 

- kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w ramach środków pozyskanych z MEN. 

Kwotę 945 zł wydatkowano na pokrycie kosztów transportu uczniów do szkół na trasie Tułowice-

Niemodlin w związku z podpisaną umową na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie 

powiatu.  
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Rozdział 85111 - „Szpitale ogólne” – zaplanowane wydatki w wysokości 193.700 zł, zostały 

zrealizowane w 100 %. Całość kwoty została wydatkowana na zakup aparatu USG wraz 

z wyposażeniem dla Szpitala Św. Rocha w Ozimku. 

Rozdział 85149 – „Programy polityki zdrowotnej” – zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł 

z przeznaczeniem na organizację imprez dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 

w Prószkowie, oraz organizację szkoleń z zakresu I pomocy. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 

2021 r.  

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

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – planowane wykonane wydatki w wysokości 

55.000 zł przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego i części uczniów 

Zespołu Szkół w Prószkowie. Na planowane wydatki składa się kwota 35.000 zł otrzymana z dotacji 

z budżetu Wojewody Opolskiego oraz środki własne w wysokości 20.000,00 zł - w I półroczu 

wydatkowano 20.925 zł tj. 38,05 %. 

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”- z zaplanowanych wydatków w wysokości 90.000 zł 

wydatkowano 41,33 % tj. kwotę 37.201,26 zł, 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 oraz na transport medyczny na wniosek sądu 

wydatkowano 18.600 zł, natomiast pozostałe wydatki dotyczą kosztów ponoszonych na 

funkcjonowanie punktu szczepień przeciw Covid-19. Środki pochodziły z uruchomionej rezerwy 

w wysokości 13.601,26 zł oraz 5.000 zł ze środków otrzymanych od Wojewody Opolskiego. 

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – wydatki w wysokości 5.794.023,78 zł 

przeznaczone zostały na utrzymanie: 

- DPS w Prószkowie w wysokości 5.726.293,78 zł, 

- DPS w Dobrzeniu Wielkim w wysokości 67.730 zł. 

Zrealizowane były zgodnie z planem finansowym na poziomie 49,68 %.  

 

Struktura wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco: 

Wydatki ogółem – 5.794.023,78 zł 100 % 

• dotacje  – 67.730,00 zł 1,17% 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.043,82 zł 0,09% 
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• grupa wynagrodzeń (w tym podatek dochodowy 

i składki ZUS i FP)  

– 1.420.686,60 zł 
24,52% 

• zadania statutowe – 3.927.224,86 zł 67,78% 

• wydatki majątkowe - 373.338,50 zł 6,44% 

 

Najwyższe pozycje w wydatkach statutowych stanowią koszty:  

- wyżywienia - 262.861,85 zł, 

- zakupów materiałów i wyposażenia- 385.136,65 zł, 

- usług pozostałych – 162.710,84 zł, 

- energia elektryczna, woda – 128.628,96 zł, 

- odpis na ZFŚS – 190.000 zł, 

 - usługi remontowe – 52.450,59 zł, 

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 23.079,63 zł.  

Na pokrycie ww. wydatków została otrzymana dotacja zł celowa z budżetu Wojewody w wysokości 

1.489.173 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pensjonariuszy przyjętych do DPS przed 2004 

rokiem. Pozostałe wydatki w kwocie 4.304.850,78 zł pokryte zostały z uzyskanych wpływów 

z odpłatności mieszkańców, wpływów z gmin, pozyskanych z funduszy Covid-19 oraz dochodów 

własnych powiatu. 

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane 

wydatki w wysokości 27.706,40 zł wykorzystane będą w II półroczu na realizację programów 

psychologiczno-terapeutycznych oraz korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy we 

rodzinie oraz publikację informatorów na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

666.640,12 zł stanowią 51,50 % planu finansowego na 2021 r. Wydatki na wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi stanowią kwotę 573.061,19 zł tj. 85,96 % wydatków ogółem, na bieżące utrzymanie 

jednostki oraz zadania statutowe wydatkowano kwotę 93.578,93 zł, tj. 14,04 % wydatków ogółem. 

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej” – planowane wydatki w wysokości 36.108 zł przeznaczone są na dotację 

w związku z zawartą umową z Domem Samotnej Matki w którym w momentach kryzysowych będą 

przebywać matki z dziećmi. W pierwszym półroczu nie wystąpiła potrzeba korzystania z tej formy 

pomocy. 

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości 832.312,72 zł 

wydatkowane zostały w 28,45 %, tj. w kwocie 236.768,92 zł, związane były: 

- z realizacją projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w kwocie – 61.168,10 zł, 
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na która składają się wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego oraz 

wynagrodzeniem koordynatora pieczy zastępczej, 

- z realizacją projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w kwocie – 19.296,50 zł, 

na która składają się wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego oraz 

wynagrodzeniem koordynatora pieczy zastępczej, 

- z prowadzeniem Dziennego Domu Pobytu, dla seniorów który funkcjonuje przy Domu Pomocy 

Społecznej w Prószkowie w kwocie 145.415,37 zł, 

- zwrot dotacji z lat ubiegłych -10.888,95 zł. 

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

wydatki w wysokości 72.320 zł tj. 49,92 % planu, przeznaczone były na dotację na dofinansowanie 

kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 60 osób z terenu Powiatu Opolskiego które 

funkcjonują w Siołkowicach Starych oraz w Tarnowie Opolskim. 

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

w wysokości 307.516,16 zł, stanowią 48,05 % kwoty planowanej przeznaczonej na finansowanie 

kosztów działalności zespołu. Środki zostały pozyskane z dotacji celowej z budżetu Wojewody. 

Na wynagrodzenia wydatkowano 223.780,12 zł tj. 48,47 % wykonanych wydatków. Pozostała 

kwota w wysokości 83.736,04 zł przeznaczona została na działalność bieżącą, związaną z kosztami 

funkcjonowania zespołu. 

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – wykonane 

wydatki wyniosły 8.489,76 zł, tj. 99,88 % kwoty planowanej i przeznaczone zostały na 

wynagrodzenia dla osób obsługujących program „Aktywny samorząd”. 

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – wydatki w wysokości 1.145.132 zł (49,45 % 

planu) dotyczą dotacji dla Urzędu Miasta Opola, z tytułu współfinansowania kosztów działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, realizującego również zadania Powiatu Opolskiego. 

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości 42.900 zł pochodzą 

z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody i przeznaczone będą na wypłatę świadczeń z tytułu 

tzw. „Karty Polaka” dla 5 osób. Ich realizacja nastapi w II półroczu. 

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

na poziomie ponad 49,62 % zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na działalność poradni 

w I półroczu 2021 r. i wyniosły 1.359.786,07 zł, w tym grupa wynagrodzeń stanowiła kwota 

1.148.698,61 zł tj. 50,23 % poniesionych wydatków, na zadania statutowe wydatkowano 

210.891,60 zł tj. 47,05 %, na świadczenie społeczne wydatkowano kwotę 195,86 zł.  
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Powyższe wydatki realizowały nw. jednostki: 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu w wysokości – 444.483,99 zł, 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku w wysokości – 462.635,87 zł, 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie w wysokości – 452.666,21 zł. 

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

działających przy zespołach szkół Powiatu Opolskiego zrealizowane zostały na poziomie 51,16 % 

kwot planowanych, co stanowi kwotę w wysokości 2.053.041,28 zł. Największym kosztem są 

środki przeznaczone na wynagrodzenia w kwocie 1.386.338,67 zł tj. 56,71 % % wydatków ogółem, 

wydatki na świadczenia społeczne stanowią 47,31 % poniesionych wydatków na kwotę 

39.923,08 zł, na zadania statutowe wydatkowano 626.779,53 zł tj. 42,24 %, natomiast planowane 

wydatki majątkowe wyniosły 536.000 zł i będą zrealizowane w II półroczu.  

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na finansowanie działalności internatów przy: 

 Zespole Szkół w Tułowicach w wysokości 774.527,91 zł, 

 Zespole Szkół w Prószkowie w wysokości 1.278.513,37 zł. 

Rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – planowane 

wydatki zrealizowano w 95,56 % w kwocie 33.120 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za 

wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opolski. 

Wydatki zostały zrealizowane tylko przez wszystkie szkoły.  

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

1.820.301  zł z czego zrealizowano 745.981,32  zł tj. 40,98 % planu. Środki zostały przekazane 

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 8,74 % kwot 

planowanych wydatkowane zostały w wysokości 1.859 zł. Wydatki dotyczą doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski, 

tj. poradniach psychologiczno – pedagogicznych i internatach zgodnie z § 2  Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” – wydatki w kwocie 28.248 zł (95,84 % kwot 

planowanych) 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 – 4.100 zł, 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku w wysokości – 3.675 zł, 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie w wysokości – 8.119 zł, 

 Zespołu Szkół w Tułowicach w wysokości 8.220 zł, 

 Zespołu Szkół w Prószkowie w wysokości 4.134 zł. 
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Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” – planowane wydatki wynoszą 53.000 zł z czego 

47.000 zł nie będzie zrealizowane w związku ze zmianą ustawy. Zadanie pod nazwa „Dobry start” 

przechodzi do realizacji przez ZUS. Natomiast kwota 6.000 zł przeznaczona jest na naprawę 

komputerów które przekazano dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. W I półroczu 

wydatkowano kwotę 3.100,22 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 1.805.667,74 zł, co stanowi 46,81 % kwoty planowanej na 

2021 r. Wydatki dotyczyły m.in.: 

- wypłaty miesięcznych świadczeń dla 108 rodzin zastępczych z tytułu kosztów utrzymania 157 

dzieci w tych rodzinach w wysokości 763.158,74 zł oraz wypłaty świadczeń w ramach programu 

rządowego +500 w wysokości 339.992 zł dla 85 rodzin, w których przebywało 126 dzieci, 

- świadczeń związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych (kosztami remontu domu, utrzymania 

lokalu mieszkalnego) wydatkowano kwotę 39.265,04 zł dla 6 rodzin, 

- dofinansowania do wypoczynku w kwocie 500 zł dla jednego dziecka, 

-jednorazowe świadczenia związane z potrzebami przyjętego do rodziny zastępczej dziecka 

w  kwocie 7.050 zl dla 6 dzieci, 

- pomoc pieniężna w kwocie 62.706,97 na kontynuowanie nauki dla 22 osób, 

-pomoc pieniężna w kwocie 4.418 zł na zagospodarowanie dla jednego dziecka. 

Kwotę 216.871,44 zł wydatkowano jako dotacje z tytułu kosztów utrzymania dzieci z terenu 

Powiatu Opolskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Natomiast kwotę 

350.197,85 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej i wynagrodzeń 

dla zawodowych rodzin zastępczych. Kwotę 21.507,70 zł wydatkowano między innymi na koszty 

delegacji, odpisu na ZFŚS, oraz wykonania analiz i ekspertyz.  

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” – wykonane wydatki 

w wysokości 2.353.705,02 zł tj.44,69 % planu finansowego, przeznaczone były na:  

 utrzymanie Domu Dziecka Chmielowicach w kwocie 571.281,85 zł, 

 utrzymanie Domu Dziecka Tarnowie Opolskim w kwocie 895.323,42 zł, 

 utrzymanie Domu Dziecka Turawie w kwocie 810.407,19 zł, 

 dotacje dla innych powiatów, na terenie których przebywały dzieci pochodzące z terenu 

Powiatu Opolskiego w kwocie 23.533,47 zł, 

 pomoc pieniężną dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 

31.305,73 zł na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków, 

 pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków – 20.817 zł, 

 koszty obsługi programu 500+ - 1.036,36 zł. 
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Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” – w ramach rozdziału realizowane były wydatki 

przeznaczone na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 

emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 12.302,25 zł, co stanowi 

75,00 % kwoty planowanej. 

Dom Dziecka w Chmielowicach – 2.690,25 zł, 

Dom Dziecka w Turawie – 9.612 zł. 

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

w wysokości 622.520 zł zrealizowane zostały w wysokości 370,60 zł tj. Z kwot planowanych 

120.000 zł przeznaczone jest na dotację dla osób fizycznych na zmianę sposobu ogrzewania, 

wymianę kotłów CO na paliwa stałe lub kotły ekologiczne. Kwota 500.000 zł przeznaczona jest na 

zadania inwestycyjne - realizacja nastąpi w II półroczu br. 

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

w wysokości 177.000,00 zł. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu br. Kwotę 55.000 zł przeznaczono 

na wycinkę drzew. Natomiast kwotę 122.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne dotyczące 

zakupu ciągnika rolniczego. 

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki na poziomie 35.000 zł 

przeznaczono na opracowanie programu ochrony środowiska oraz prognozy oddziaływania na 

środowisko oraz szkolenia pracowników z zakresu działalności wydziału Budownictwa i Ochrony 

Środowiska. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.  

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – z zaplanowanej kwoty 2.000 zł, 

wydatkowano 285 zł tj. 15,25 %. Kwotę tą wydatkowano na zakup nagród rzeczowych i statuetek 

dla najlepszych uczniów szkół branżowych, liceów oraz techników.  

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 – zaplanowano kwotę 645.362 zł 

która zostanie wydatkowana w II półroczu z przeznaczeniem na zadania bieżące i majątkowe 

dotyczące ochrony zabytków w tym związane z rewitalizacją zabytkowego parku przy Zespole 

Szkół w Tułowicach i udzieleniem dotacji na renowacje kościołów i rzeźb sakralnych. 
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3.Stopień realizacji planowanych wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania. 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego 

Jednostka 

realizująca 

zadanie 

Rok 

budżetowy 

2021 

Wykonanie na 

dzień  
30 czerwca 

2021 r. 

% 

8:7 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 600 60014 

 
Przebudowy dróg – ogółem w tym 

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

w Opolu 

7.793.594 42.220,60 0,54  

6050 

1) Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 1754 O Chmielowice - Prószków 

w m. Domecko na długości 610m - 

opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego 

2.555.180 6.150 0,24  

6050 

2) Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 1149 O Karłowice – Popielów 

w m. Popielów ul. Wolności– 

opracowanie projektu budowlano – 

wykonawczego 

71.000 0 -  

6050 

3) Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1807 O Strzelce Opolskie - 

Krasiejów w m. Krasiejów od km 

14+780 do km 16+098 - 

opracowanie projektu budowlano – 

wykonawczego 

92.000 0 -  

6050 

4) Rozbudowa mostu w ciągu drogi 

powiatowej nr 1770 O DK45 – 

Osowiec – DK45 w km 1+740 

w m. Węgry – opracowanie 

projektu budowlano – 

wykonawczego 

177.858 0 -  

6050 

5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1711 O DK 46 – Chrząstowice – 

DK 46 w m. Chrząstowice – 

opracowanie projektu budowlano – 

wykonawczego 

138.513 0 -  

6050 

6) Remont drogi powiatowej nr 

1508 O na odc. Szydłowiec Śląski – 

Magnuszowice od km 2+587 do km 

4+427 I etap – opracowanie 

projektu budowlano – 

wykonawczego 

126.690 0 -  

6050 

8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1756 O Chróścina – Polska Nowa 

Wieś – od skrzyżowania z DW 429 

do końca przebiegu (przejazd 

kolejowy) wraz z rozbudową 
odcinka drogi do bramy głównej 

jednostki wojskowej w m. Polska 

Nowa Wieś – opracowanie projektu 

budowlano – wykonawczego 

915.250 0 -  

6050 

9) Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 1703 O Opole – 

Łubniany w m. Masów od km 

0+000 do km 1+060 

1.120.000 0 -  

6050 

 

10) Przebudowa drogi polegająca 

na budowie chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 1716 O na odcinku 

od DW 415 do m. Zimnice Małe 

wraz z przebudową kolidującej sieci 

teletechnicznej 

705.172 1.205,40 0,17  

   

6050 

11) Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1522 O w zakresie budowy 

chodnika w m. Goszczowice 

 

652.473 1.227,20 0,19  

6050 

12) Budowa kładki pieszo-

rowerowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 1705 O Zawada-

DW463-Dobrodzień nad rz. Mała 

Panew w m. Turawa 

1.000.000 0 -  
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6057 

6059 

13) Budowa infrastruktury pieszo-

rowerowej w powiecie opolskim – 

II etap oraz budowa centrum 

przesiadkowego w Gminie Lewin 

Brzeski – wypłata odszkodowań za 

przejęcie gruntów DP 1705 O – 

Gmina Turawa 

152.820 0 -  

6050 

14) Budowa ciągu pieszo-

rowerowego na ulicy Lipowej w 

Osinach 

36.638 33.638 91,81  

6050 

15) Rozbudowa drogi powiatowej 

Nr 1711 O DK 46 - Chrząstowice - 

DK 46 w miejscowości 

Chrząstowice - II etap od ul. 

Olimpijczyków do skrzyżowania 

z DK 46 

50.000 0 -  

2. 

700 70005 6050 

1) Nabycie nieruchomości 

gruntowej zabudowanej położonej 

w Opolu przy ul.  Pużaka 53 oraz 

dostosowanie obiektu do potrzeb 

archiwum zakładowego 

Starostwo 

Powiatowe 

w Opolu 

1.447.644,89 0 -  

2) Wykonanie dokumentacji oraz 

wykonanie robót budowlanych dot. 

Wymiany dwóch dźwigów 

szpitalnych wraz z przebudową 
szybu windowego w budynku 

szpitala przy ul. Częstochowskiej 

31 + nadzór inwestorski i autorski 

w Ozimku 

195.300 189.767,75 97,17  

3) Wykonanie dokumentacji oraz 

uruchomienie rezerwowego 

transformatora w stacji trafo 

budynku szpitala 

36.261 0 -  

710 71012 
6057 

6059 

4) e-usługi elektronicznych 

zasobów geodezyjnych i 

kartograficznych województwa 

opolskiego 

5.108.346,21 4.964.764,15 97,19  

730 73095 6300 

5) Zadania edukacji publicznej 

utworzenie Międzynarodowego 

centrum Badawczo - Rozwojowego 

Uniwersytetu Opolskiego 

w Pomologii Prószków 

750.000 0 -  

855 85510 6050 

6) Opracowanie dokumentacji 

technicznej budowy Domu Dziecka 

oraz wykonanie robót budowlanych 

w związku z budową Domu 

Dziecka” – zaprojektuj i wybuduj 

oraz zakup pierwszego 

wyposażenia 

500.000 0 -  

754 75405 6170 

7) Zakup samochodu dla Komendy 

Powiatowej Policji w Opolu - 

dofinansowanie 

45.000 45.000 100  

600 60014 6590 

8) Budowa ronda na skrzyżowaniu 

drogi krajowej Nr 45 z drogami 

wojewódzkimi Nr 415 i 429 

w m. Zimnice Małe 

7.000 0 

 

- 
 

851 85111 6060 

9) Zakup aparatu 

ultrasonograficznego wraz 

z wyposażeniem dla Szpitala Św. 

Rocha 

193.700 193.700 100  

750 75020 6050 

10) Wykonanie dokumentacji 

technicznej oraz uruchomienie 

systemu ppoż. W serwerowniach 

Starostwa w budynku przy ul. 1 

Maja 29 oraz Pl. Wolności 7/8 

120.000 6.350 5,29  

754 75411 6170 

11) Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla Komendy miejskiej 

PSP w Opolu 

150.000 150.000 100  



 48

600 60014 6610 

12) Rozbudowa drogi polegająca na 

budowie ciągu pieszo-rowerowego 

w pasie drogi powiatowej Nr 1754 

O na odcinku Dziekaństwo - 

Domecko - etap I (zmiana nazwy) 

1.000.000 0 -  

600 60014 
6610 

6050 

13) Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1340 O Stare Budkowice - 

Bierdzany odcinek w m. Nowe 

Budkowice 

50.000 0 -  

3. 

852 85202 6050 

1) Zaprojektowanie i wykonanie 

Sali rekreacyjno-sportowej w 

budynku gospodarczym DPS 

Prószków – II etap 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Prószkowie 

501.001 220.000 43,91  

2) Zaprojektowanie i wykonanie 

instalacji fotowoltaicznej oraz 

modernizacja przyłącza 

energetycznego dla Sali rekreacyjno 

– sportowej budynku 

gospodarczego DPS Prószków 

145.000 4.500 3,10  

3) Wymiana dwóch wind 

towarowych w budynku Domu 

Pomocy Społecznej w Prószkowie 

149.000 148.838,50 99,89  

900 90005 6050 

4) Wykonanie projektu oraz 

przebudowa systemu grzewczego 

DPS-u w Prószkowie z paliwa 

węglowego na paliwo ekologiczne - 

gazowe 

500.000 370,60 0,07  

852 85202 6050 

5)Przebudowa nawierzchni placu 

gospodarczego-parkingu wraz 

z rozbiórką zabudowań 
gospodarczych przy DPS 

w Prószkowie 

250.000 0 -  

4. 852 85295 

6050 

6057 

6059 

1) Utworzenie placówki 

opiekuńczo - wychowawczej do 14 

dzieci – przejście od opieki 

instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych 

społeczności w powiecie opolskim 

w ramach projektu „Bliżej rodziny 

i dziecka – w sprawie rodzin 

przeżywających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – III 

edycja – wsparcie dzieci z domów 

dziecka 

Dom Dziecka 

w Tarnowie 

Opolskim 

141.147 19.296,50 13,67  

5. 855 85510 6050 

1)Projekt budowlany Dom Dziecka 

w Chmielowica

ch  

45.000 0 -  

6. 

854 85410 6050 

1) Remont kapitalny sal 

sypialnianych i ciągów 

komunikacyjnych wraz z 

wyposażeniem etap V 

Zespół Szkół 

w Tułowicach 

300.000 0 -  

921 92120 
6057 

6059 

2) Rewitalizacja techniczno-

przyrodnicza części zabytkowego 

parku przypałacowego przy Zespole 

Szkół w Tułowicach 

532.171 0 -  

854 85410 6060 
3) Zakup kotła warzelnego 

gazowego 
16.000 0 -  

7. 

700 70005 6050 

1) Wykonanie dokumentacji 

technicznej remontu odcinka 

istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej 

Zespół Szkół 

w Prószkowie 

30.000 0 -  

854 85410 6050 

2) Modernizacja pomieszczeń 
kuchennych internatu ZS w 

Prószkowie 

220.000 0 -  

900 90008 6060 3) Zakup ciągnika rolniczego 122.000 0 -  

600 60017 6050 
4) Kapitalny remont drogi 

dojazdowej do szkoły i internatu 
100.000 0 -  
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752 75295 6060 5) Budowa strzelnicy wirtualnej 5.600 0 -  

8. 801 80120 6050 

1) Modernizacja boiska szkolnego 

i terenów zielonych oraz wjazdu 

przy Zespole Szkół w Niemodlinie. 

Zespół Szkół  

w Niemodlinie 
2.314.629 5.000 0,22  

OGÓŁEM 22.768.394,10 5.989.808,10 26,31  

 

 Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości 22.768.394,10 zł zrealizowane zostały 

w I półroczu 2021 r. na poziomie 26,31 %, co stanowi kwotę 5.989.808,10 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. 

ROZCHODY 

Planowane na 2021 r. rozchody w wysokości 482.759,44 zł w całości stanowiły planowaną 

na 2021 r. spłatę kredytu w mBanku SA w Opolu (dawniej BRE Banku SA Oddział w Opolu). 

Kredyt został zaciągnięty w wysokości ogółem 7.000.000 zł na zakup oraz adaptację budynku 

biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu i będzie spłacany do m-ca sierpnia 

2021 roku, zgodnie z przedkładaną corocznie w projekcie budżetu prognozą spłaty długu. 

W I półroczu z tego tytułu wydatkowano 362.068,92 zł  

I. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji 

rządowej w I półroczu 2021 r. 

1. DOCHODY 

Dział Rozdział 
Paragraf  

§ 
Wyszczególnienie 

Dochody 
% 
6:5 

Plan na 2021 
Wykonanie za 

I półrocze 
2021  

1 2 3 4 5 6 7 

010     
ROLNICTWO 
I ŁOWIECTWO 

6.600   1.030   15,61% 

  

01005   
Prace geodezyjno - urządzeniowe 
na potrzeby rolnictwa 

3.600   1.030   28,61% 
 

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

3.600 1.030 28,61% 

01095   Pozostała działalność 3.000   0   - 

    2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

3.000,00   0   - 

700     
GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

107.000   38.206,60   35,71% 

  70005   
Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

107.000   38.206,60   35,71% 
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  2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

107.000  38.206,60   35,71% 

710     
DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA 

1.189.477   507.938   42,70% 

  

71012   
Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 

669.100   221.361   33,08% 

  2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

669.100   221.361   33,08% 

71015   Nadzór budowlany 520.377   286.577   55,07% 

  2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

520.377   286.577   55,07% 

750     
ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

42.059   12.531   29,79% 

  

75011   Urzędy wojewódzkie 25.059   12.531   50,01% 

  2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

25.059   12.531   50,01% 

75045   Kwalifikacja wojskowa 17.000   0   - 

  2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

17.000   0   - 

752     OBRONA NARODOWA 5.000   0 - 

  

75212   Pozostałe wydatki obronne 5.000   0   - 

  2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

5.000   0   - 

755     
WYMIAR 
SPRAWIEDLIWOŚCI 

330.000   165.000   50% 

  

75515   Nieodpłatna pomoc prawna 330.000   165.000   50% 

  

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

330.000   165.000   50% 

801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.088,38   16.088,38   100% 

  

80153 

  

Zapewnienie uczniom prawa 
do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

16.088,38   16 088,38   100% 
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  2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

16.088,38   16 088,38   100% 

851     OCHRONA ZDROWIA 35.000,00   11.220   32,06% 

  

85156   

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

35.000,00   11.220   32,06% 

  2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

35.000,00   11.220   32,06% 

852     POMOC SPOŁECZNA 24.506,40   0   - 

  

85205   
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

24.506,40   0   - 

  2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

24.506,40   0   - 

853     
POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

682.900   390.400   57,17% 

  

85321   
Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności  

640.000   390.400   61% 

  2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

640.000   390.400   61% 

85395   Pozostała działalność 42.900   0   - 

  2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

42.900   0   - 

855     RODZINA 974.000   469.355   48,19% 

  

85504   Wspieranie rodziny 47.000   0   - 

  

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

47.000,00   0   - 

85508   Rodziny zastępcze 666.000   343.994   51,65% 

  2160 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

zlecone powiatom, związane 

z realizacją dodatku 

wychowawczego, dodatku do 

zryczałtowanej kwoty oraz dodatku 

w wysokości świadczenia 

wychowawczego stanowiących 

pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci 

666.000   343.994   51,65% 
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85510   
Działalność placówek opiekuńczo - 
wychowawczych 

261.000   125.361   
48,03% 

  2160 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej 

zlecone powiatom, związane 

z realizacją dodatku 

wychowawczego, dodatku do 

zryczałtowanej kwoty oraz dodatku 

w wysokości świadczenia 

wychowawczego stanowiących 

pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci 

261.000   125.361   48,03% 

O G Ó Ł E M  3.412.630,78 1.611.768,98 47,23 

 

Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej kształtuje się na poziomie 47,23 % i przedstawia wysokość środków otrzymanych 

przez powiat na realizację ww. zadań na podstawie decyzji Wojewody. 

 Powyższe dane wynikają z kwartalnego sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami za II kwartał roku 2021. 

 

2. WYDATKI 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2021 r. 
Wykonanie za 

2021 r. 
% 

6 : 5 

1 2 3 4 5 6 7 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.600 1.030 15,61% 

 01005  Prace geodezyjno – urządzeniowe 
na potrzeby rolnictwa 

3.600 1 030 28,61% 

 
4010 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
1.232 630,54 51,18% 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 105 100% 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 126,44 54,97% 

4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

33 18,02 54,61% 

4300 Zakup usług pozostałych 1.000 150 15% 

4390 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

1.000 0 - 

01095  Pozostała działalność 3.000 0 - 

 
4010 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
2.312 0 - 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 196 0 - 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 431,00 0 - 
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4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

61,00 0 - 

700   
GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA 
107.000 38.206,60 35,71% 

 70005  Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

107.000 38.206,60 35,71% 

 

4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
36.207 16.567,63 45,76% 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.078 3.078,00 100% 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.253 3.875,57 53,43% 

4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

962 481,31 50,03% 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.900 2.900,00 100% 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 0 - 

4270 Zakup usług remontowych 2.000 0 - 

4300 Zakup usług pozostałych 48.100 8.804,09 18,30% 

4430 Różne opłaty i składki 3.500 2.500,00 71,43% 

4590 
Kary i odszkodowania wypłacane 

na rzecz osób fizycznych 
1.000 0 - 

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.189.477 500.794,09 42,10% 

 71012  Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii 

669.100 221.361,00 33,08% 

 
4010 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
316.695 158.103,58 49,92% 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.919 26.919 100% 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59.067 31.805,38 53,85% 

4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

8.419 4.533,04 53,84% 

4300 Zakup usług pozostałych 258.000 0 - 

71015  Nadzór budowlany 520.377 279.433,09 53,70% 

 
3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
1.070 540 50,47% 

4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
89.064 44.532 50% 

4020 
Wynagrodzenia osobowe członków 

korpusu służby cywilnej 
245.214 123.035,06 50,17% 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.466 26.465,85 100% 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65.315 34.336,74 52,57% 

4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

6.847 4.170,86 60,92% 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200 480,00 40% 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.700 2.207,91 59,67% 

4260 Zakup energii 1.824 806,30 44,21% 

4270 Zakup usług remontowych 2.097 362,85 17,30% 
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4280 Zakup usług zdrowotnych  150 150 100% 

4300 Zakup usług pozostałych 18.046 9.637,70 53,41% 

4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
1.380 691,39 50,10% 

4390 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

50 0 - 

4400 

Opłaty za administrowanie 

i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia garażowe 

44.517 22.135,68 49,72% 

4410 Podróże służbowe krajowe 100 0 - 

4430 Różne opłaty i składki 900 874,00 97,11% 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
11.757 8.817,75 75,00% 

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100 0 - 

4550 
Szkolenia członków korpusu 

służby cywilnej 
200 89 44,50% 

4610 
Koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego  
100 100 100% 

4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

200 0 - 

4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający  
80 0 - 

750   
ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 
42.059 12.531,00 29,79% 

 75011  Urzędy wojewódzkie  25.059 12.531,00 50,01% 

 
4010 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
19.305 8.832,94 45,74% 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.641 1.641 100% 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.600 1.800,45 50,01% 

4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

513 256,61 50,02% 

75045  Kwalifikacja wojskowa 17.000 0 - 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.614 0 - 

4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

229 0 - 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.387 0 - 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 - 

4220 Zakup środków żywności  70 0 - 

4400 

Opłaty za administrowanie 

i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia garażowe  

5.200 0 - 

752   OBRONA NARODOWA 5.000 0 - 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 5.000 0 - 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 0 - 

4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej.  

4 600 0 - 
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755   WYMIAR SPRAWIDLIWOŚCI 330.000 147.488,08 44,69% 

 75515  Nieodpłatna pomoc prawna 330.000 147.488,08 44,69% 

 

2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, 

na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku 

publicznego 

190.080 95.040 50% 

4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
12.956 0 - 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.227 0 - 

4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

317 0 - 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.586 4.728,80 40,81% 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.200 3.706,44 88,25% 

4300 Zakup usług pozostałych 108.534 43.977,84 40,52% 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

100 35,00 35,00% 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.088,38 0 - 

 80153 

 

Zapewnienie uczniom prawa 
do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

16.088,38 0 - 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.088,38 0 - 

851   OCHRONA ZDROWIA 35.000 11.215,80 32,05% 

 85156 

 

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

35.000 11.215,80 32,05% 

 

4290 

Zakup świadczeń zdrowotnych dla 

osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego   

35.000 11.215,80 32,05% 

852   POMOC SPOŁECZNA 24.506,40 0 - 

 85205 
 

Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

24.506,40 0 - 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 506,40 0 - 

853   POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 
682.900 307.516,16 45,03% 

 85321  Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 

640.000 307.516,16 48,05% 

 
3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
1.000 0 - 

4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
315.900 144.705,99 45,81% 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.841 22.051,59 96,54% 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65.294 30.395,55 46,55% 
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4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

9.307 3.989,38 42,86% 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45.000 21.720,00 48,27% 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000 269,97 3,00% 

4260 Zakup energii 19.000 7.454,86 39,24% 

4270 Zakup usług remontowych 2.000 670,41 33,52% 

4300 
Zakup usług pozostałych 

 
138.200 69.099,00 50,00% 

4430 Różne opłaty i składki 300 57,58 19,19% 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
7.751 5.813 75% 

4520 
Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego 
1.054 371,22 35,22% 

4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
3.353,00 917,61 27,37% 

85395  Pozostała działalność 42.900 0 - 

 3110 Świadczenia społeczne 42 900 0 - 

855   RODZINA 974.000 468.129,31 48,06% 

 85504  Wspieranie rodziny 47.000 0 - 

 3110 Świadczenia społeczne 47.000 0 - 

85508  Rodziny zastępcze 666.000 342.770,36 51,47% 

 3110 Świadczenia społeczne  663.169 339.992 51,27% 

4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
2.365 2.341,70 99,01% 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 408 407,26 99,82% 

4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

58 29,40 50,69% 

85510  Działalność placówek opiekuńczo 
wychowawczych  

261.000 125.358,95 48,03% 

 3110 Świadczenia społeczne  259.962 124.322,59 47,82% 

4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
866 866 100% 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 149,14 99,43% 

4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

22,00 21,22 96,45% 

OGÓŁEM 3.412.630,78 1.486.911,04 43,57% 

 

Realizacja wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zleconych jst kształtuje się na poziomie 43,57 % kwot planowanych. 

Powyższe dane opracowano w oparciu o sprawozdanie Rb-50-kwartalne sprawozdanie 

o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2021 r. 
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4. Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających. 

 Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r. uchwalony został 

Uchwałą Nr XXVI/184/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. i dotyczy wydatków 

bieżących realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. 

Lp 
Jednostka 

organizacyjna 
Dział Rozdział 

Paragraf 
§ 

Treść Kwota 
Wykonanie 

na 
30.06.2021 

% 

1 Zarząd Dróg 

Powiatowych 

Opolu 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 236.149 222.315 94,14% 

60014 Drogi publiczne powiatowe 236.149 222.315 94,14% 

4270 Zakup usług 

remontowych 

26.691 15.867 59,45% 

4300 Zakup usług pozostałych 31.723 29.943 94,39% 

6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

177.735 176.505 99,31% 

 OGÓŁEM 236.149 222.315 94,14% 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które 

nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, na dzień 30 czerwca 2021 r. jednostki realizujące 

zadania wydatkowały kwotę ogółem 222.315 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 13.834 zł 

została zwrócona na rachunek bankowy budżetu jako dochody bieżącego roku. 

 

5. Stan należności i zobowiązań, z wyodrębnieniem wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 r. 

1) Należności: 

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

aktywów finansowych” – stan należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi ogółem 

4.727.471,02 zł z tego: 

a) należności wymagalne – w wysokości 2.223.267,21 zł (47,03%), 

b) pozostałe należności - w wysokości 2.502.436,21 zł (52,93%), 

c) pożyczki długoterminowe – 1.767,60 zł (0,04 %). 

 

Na kwotę należności wymagalnych 2.223.267,21 zł, składają się należności nw. jednostek 

organizacyjnych Powiatu, w tym: 

 Starostwo Powiatowe – 2.042.373,32 zł – z tyt. opłat komunikacyjnych, kar, grzywien, kosztów 

sądowych, komorniczych, opłat geodezyjnych, 

 PINB dla powiatu opolskiego – 2.971,66 zł - z tyt. grzywien, 

 ZDP w Opolu – 2.870 zł, z tyt. kar i odszkodowań za zajęcie pasa drogowego, 

 DPS Prószkowie -25.883,09 zł – z tyt. kar umownych, kosztów postępowania sądowego, 

odpłatności za pobyt,  

 DDz w Turawie -7.311,78 zł – z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w placówkach, 
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 DDz w Tarnowie Opolskim -2.026,13 zł – z tyt. kar umownych, 

 ZS w Tułowicach – 24.507,48 zł – z tyt.  noclegów, posiłków, energii elektrycznej, 

 ZS w Niemodlinie – 26.757,13 zł – z tyt. wynajmu osobom fizycznym pomieszczeń w byłym 

budynku internatu, 

 ZS w Ozimku – 12.840,81 zł – z tyt. najmu pomieszczeń, 

 ZS w Prószkowie – 75.725,81 zł – z tyt. czynszów, opłat za wodę i ścieki, dzierżawę 

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 2021 r. wynosi 

120.690,52 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” w wysokości 120.690,52 zł, 

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 ww. tytułów kształtuje 

się następująco: 

 zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły, 

 należności wymagalne ogółem 474.837 zł w tym: 

– 418.375,39 zł – m.in. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, czynszu 

dzierżawnego (Starostwo Powiatowe) 

– 56.461,61 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 1.114.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 

1.902.588,78 zł, z tego przekazano do OUW kwotę 1.427.271,41 zł, pozostałe w kwocie 

473.591,07 zł stanowią dochód Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6. Stan zadłużenia oraz wyniku finansowego (nadwyżki/ deficytu) na dzień 30 czerwca 2021 r. 

1) Na dzień 30.06.2021 r. wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów 

długoterminowych wynosiła 120.690,52 zł. Planowana spłata na r.b wynosi 482.759,44 zł, 

z czego za I półrocze spłacono – 75% tj. 362.068,92 zł. 

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

różnica między wykonanymi za I półrocze 2021 r. dochodami, a wydatkami Powiatu wynosi 

7.410.284,89 zł, co stanowi nadwyżkę budżetu. Na obecny wynik wykonania budżetu 
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decydujący wpływ ma wykonanie dochodów ogółem Powiatu na poziomie 56,46 %, 

natomiast realizacja planowanych wydatków nie przekracza 43 % kwot planowanych, co 

wiąże się z faktem, że dopiero w II półroczu zazwyczaj finansowane są zadania majątkowe. 

 

7. Wnioski z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 

W świetle przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2021 r. 

nasuwają się poniższe ustalenia: 

1) Realizacja dochodów Powiatu kształtuje się na poziomie ~ 56 % kwot planowanych. 

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

32,66 %, z kolei na najniższym poziomie (16,79 %) kształtują się dotacje. Realizacja 

dochodów nie budzi żadnych zagrożeń dla stabilności finansowej w II półroczu, 

2) Wydatki ogółem zrealizowane zostały na poziomie 42,32 %, z czego wydatki bieżące 

stanowiły – 86,56 %, a wydatki majątkowe stanowią 13,44 %. W strukturze wydatków 

ogółem dominowały wydatki bieżące, w ramach których największą część stanowi grupa 

wynagrodzeń oraz wydatki na finansowanie zadań statutowych, 

3) W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planowanych dochodów i wydatków za 

I półrocze 2021 r. nasuwa się stwierdzenie, że realizacja budżetu jest prawidłowa i zgodna 

z zamierzonym planem. Jednakże biorąc pod uwagę ogłoszony przez Światową Organizację 

Zdrowia stan pandemii, a w tym także stan epidemiczny w Polsce wprowadzony 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., oraz inflację, planowane zmiany 

ustaw i bieżące potrzeby powiatu, w tym jednostek organizacyjnych, konieczne będzie 

wprowadzanie zmian w budżecie w II półroczu 2021 r. 

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

5) Powiat Opolski zakończył I półrocze 2021 r. z nadwyżką w wysokości 7.410.284,89 zł 

pomimo planowanego deficytu w wysokości 13.255.339 zł. 

Pewne obawy budzi jednak realizacja planowanych i wykonanych dochodów bieżących 

w stosunku do wydatków bieżących. Biorąc pod uwagę rosnące koszty utrzymania (np. woda, 

energia elektryczna itp.), wzrostem cen materiałów i usług może nastąpić zachwianie relacji 

zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy o finansach 

publicznych. 
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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/186/20 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024. W I półroczu 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa 

zmieniana była następującymi uchwałami: 

 

1.Uchwałą Nr XXVII/199/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021 

– 2024 – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w: 

 prognozie na 2021 r. w zakresie uaktualnienia wysokości: 

 planowanych dochodów, w kwocie – 88.567.024,63 zł,  

 planowanych wydatków, w kwocie – 100.740.799,63 zł, 

 wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 12.173.775 zł (bez zmian); 

 prognozie na 2022 r. w zakresie uaktualnienia wysokości: 

 planowanych wydatków, w kwocie – 92.534.764 zł. 

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów: 

 wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 1.587.000 zł, 

 przychody ogółem w wysokości – 1.587.000 zł. 

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

przedsięwzięć, w tym:  

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację 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 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 1.385 zł do 

wysokości nakładów ogółem 228.915 i limitów zobowiązań ogółem 115.409 zł - 

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

pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz 

budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”, 

• pkt 1.1.1.2 zwiększono planowane limity zobowiązań o kwotę 21.941,67 zł do wysokości 

nakładów ogółem 292.421 zł i limitów zobowiązań ogółem 44.313,67 zł - jednostka 

realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu – dot. projektu RPO WO 
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pn.: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”,  

• pkt 1.1.1.3 zwiększono planowane nakłady o kwotę 12.135,10 zł i limity zobowiązań 

o kwotę 33.073,01 zł do wysokości nakładów ogółem 71.195,10 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 35.073,01 zł - jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach – dot. programu 

FRSE pn.: „Erasmus+ Edukacja Szkolna i Młodzież II edycja”,  

• pkt 1.1.1.4 zwiększono planowane limity zobowiązań o kwotę 6.257 zł do wysokości 

nakładów ogółem 30.269 zł i limitów zobowiązań ogółem 15.257 zł - jednostka 

realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu RPO WO pn.: „e-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych”, 

• pkt 1.1.1.6 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 6.500 zł - 

jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach – dot. projektu pn.: „Rewitalizacja 

techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół 

w Tułowicach”; 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację 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 1.1.2.2 zwiększono planowane limity zobowiązań o kwotę 4.964.765 zł do wysokości 

nakładów ogółem 8.151.803 zł i limitów zobowiązań ogółem 5.108.356 zł – jednostka 

realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu RPO WO pn.: „e-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych”, 

• pkt 1.1.2.4 wprowadzono planowane nakłady na kwotę 1.563.073 zł i limity zobowiązań 

na kwotę 1.032.171 zł - jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach – dot. projektu 

pn.: „Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego 

przy Zespole Szkół w Tułowicach”; 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych w: 

• pkt 1.3.2.2 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 413.000 zł do 

wysokości nakładów ogółem 2.512.915 zł i limitów zobowiązań ogółem 2.500.000 zł oraz 

przeniesiono planowany limit zobowiązań w kwocie 1.587.000 zł z roku 2021 do roku 

2022, - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. opracowania 

dokumentacji technicznej budowy Domu Dziecka oraz wykonania robót budowlanych 

i zakupu pierwszego wyposażenia. 
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2.Uchwałą Nr XXVIII/209/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021 

– 2024 – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w prognozie na 2021 r. w zakresie uaktualnienia 

wysokości: 

 planowanych dochodów w kwocie – 88.662.588,63 zł, 

 planowanych wydatków w kwocie – 101.347.241,63 zł, 

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów: 

 wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 12.684.653 zł, 

 przychody ogółem w wysokości – 13.167.412,44 zł, 

 rozchody ogółem w wysokości – 482.759,44 zł; 

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

przedsięwzięć, w tym: 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację 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 1.1.2.3 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 30.000 zł do wysokości 

nakładów ogółem 167.297 zł i limitów zobowiązań ogółem 141.147 zł - jednostka realizująca 

Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim – dot. projektu RPO WO pn.: „Bliżej rodziny i dziecka – 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej - III edycja”- utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 dzieci, 

• pkt 1.1.2.4 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 90.000 zł do 

wysokości nakładów ogółem 1.653.073 zł i limitów zobowiązań ogółem 1.122.171 zł - 

jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach – dot. projektu pn.: „Rewitalizacja 

techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół 

w Tułowicach”; 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach bieżących w: 

• pkt 1.3.1.6 zmniejszono planowane nakłady o kwotę 290.000 zł i limity zobowiązań 

o kwotę 145.000 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 0 zł - jednostka 

realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. dostawy materiałów eksploatacyjnych 

do komputerów, 

• pkt 1.3.1.14 zmniejszono planowane nakłady o kwotę 5.158 zł i limity zobowiązań 

o kwotę 2.579 zł do wysokości nakładów ogółem 35.226 zł i limitów zobowiązań ogółem 

19.329 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. konserwacji, 



 63

serwisu i monitoringu instalacji systemów alarmowych, p-poż. i CCTV w budynkach 

jednostki, 

• pkt 1.3.1.28 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 268.403 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 0 zł - jednostka realizująca Zespół 

Szkół w Prószkowie – dot. rewitalizacji zabytkowego parku przy Zespole Szkół 

w Prószkowie wraz z ofertą kulturalną, 

• pkt 1.3.1.29 zmniejszono planowane nakłady o kwotę 98.955 zł i limity zobowiązań 

o kwotę 50.000 zł do wysokości nakładów ogółem 81.748 zł i limitów zobowiązań 

ogółem 80.312 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. serwisu 

oprogramowania, 

• pkt 1.3.1.35 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 2.400 zł do 

wysokości nakładów ogółem 13.900 zł i limitów zobowiązań ogółem 8.400 zł - jednostka 

realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. udziału inspektorów Transportowego 

Dozoru Technicznego w kontrolach stacji kontroli pojazdów; 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych w: 

• pkt 1.3.2.4 zmieniono nazwę zadania na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1754 O 

Chmielowice – Prószków w m. Domecko na długości 610 m”, ogólna kwota nakładów 

i limitów zobowiązań pozostała bez zmian - jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu,  

• pkt 1.3.2.7 zmniejszono planowane nakłady o kwotę 795.472 zł i limity zobowiązań 

o kwotę 740.472 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 0 zł - jednostka 

realizująca Zespół Szkół w Prószkowie – dot. rewitalizacji zabytkowego parku przy 

Zespole Szkół w Prószkowie wraz z ofertą kulturalną, 

• pkt 1.3.2.16 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 1.300.000 zł 

- jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie - dot. zmiany systemu 

grzewczego DPS-u z paliwa węglowego na paliwo ekologiczne.  

 

3. Uchwałą Nr XXIX/214/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021 - 2024 – 

w  oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2021 r. w zakresie 

uaktualnienia wysokości: 

 planowanych dochodów w kwocie – 89.614.004,21 zł, 

 planowanych wydatków w kwocie – 102.298.657,21 zł, 

 wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 12.684.653 zł (bez zmian); 
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2) W załączniku Nr 2 dokonane zostały zmiany planowanych wydatków na realizację 

przedsięwzięć, w tym: 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację 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 1.1.2.2 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 9,79 zł do wysokości 

nakładów ogółem 8.151.793,58 zł i limitów zobowiązań ogółem 5.108.346,21 zł - jednostka 

realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu RPO WO pn.: „e-usługi cyfrowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych”; 

  planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach bieżących w: 

• pkt 1.3.1.20 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 18.600 zł do 

wysokości nakładów ogółem 38.300 zł i limitów zobowiązań ogółem 19.700 zł - 

jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu – dot. obsługi 

bankowej, 

• pkt 1.3.1.47 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 8.500 zł oraz 

przeniesiono planowany limit zobowiązań w kwocie 40.000 zł z roku 2023 do roku 2021, 

do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 128.500 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. obsługi bankowej, 

• pkt 1.3.1.50 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 3.600 zł - 

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. przeglądu zestawu 

hydroforowego; 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych w: 

• pkt 1.3.2.9 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 23.987 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 138.513 zł - jednostka realizująca 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. rozbudowy drogi Nr 1711 O 

w m. Chrząstowice, 

• pkt 1.3.2.15 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 40.000 zł do 

wysokości nakładów ogółem 690.000 zł i limitów zobowiązań ogółem 586.001 zł - 

jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie - dot. projektu i wykonania 

sali rekreacyjno-sportowej w budynku DPS-u. 

4.Uchwałą Nr XXX/221/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021 

- 2024 – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 
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1) W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2021 r. w zakresie 

uaktualnienia wysokości: 

 planowanych dochodów w kwocie – 89.881.108,93 zł, 

 planowanych wydatków w kwocie – 102.565.761,93 zł, 

 wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 12.684.653 zł (bez zmian); 

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

przedsięwzięć, w tym: 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach 

bieżących w: 

• pkt 1.3.1.51 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 32.400 zł - 

jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – dot. konserwacji dźwigów 

towarowych; 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych w: 

• pkt 1.3.2.4 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 8.000 zł do 

wysokości nakładów ogółem 2.589.374 zł i limitów zobowiązań ogółem 2.555.180 zł - 

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

powiatowej Nr 1754 O w m. Domecko, 

• pkt 1.3.2.11 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 58.425 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 177.858 zł - jednostka realizująca 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. rozbudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1770 O w m. Węgry, 

• pkt 1.3.2.13 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 33.739 zł do 

wysokości nakładów ogółem 53.261 zł i limitów zobowiązań ogółem 36.261 zł - 

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot.  uruchomienia rezerwowego 

transformatora w stacji trafo budynku szpitala w Ozimku. 

 

5.Uchwałą Nr XXXI/223/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021 – 2024 – 

w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w: 

 prognozie na 2021 r. w zakresie uaktualnienia wysokości: 

 planowanych dochodów, w kwocie – 90.448.448,33 zł,  

 planowanych wydatków, w kwocie – 103.133.101,33 zł, 

 wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 12.684.653 zł (bez zmian); 
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 prognozie na 2022 r. w zakresie uaktualnienia wysokości: 

 planowanych dochodów, w kwocie – 91.447.764 zł,  

 planowanych wydatków, w kwocie – 93.421.764 zł. 

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów: 

 wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 1.974.000 zł, 

 przychody ogółem w wysokości    – 1.974.000 zł. 

 prognozie na 2023 r. w zakresie uaktualnienia wysokości: 

 planowanych dochodów, w kwocie –  85.630.662 zł,  

 planowanych wydatków, w kwocie –  85.630.662 zł. 

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

przedsięwzięć, w tym:  

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację 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 1.1.2.4 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 1.100.000 zł do 

wysokości nakładów ogółem 2.753.073 zł i limitów zobowiązań ogółem 2.222.171 zł - 

jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach – dot. projektu pn.: „Rewitalizacja 

techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół 

w Tułowicach”; 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach bieżących w: 

• pkt 1.3.1.8 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 15.943 zł do 

wysokości nakładów ogółem 47.828 zł i limitów zobowiązań ogółem 25.553 zł - 

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

• pkt 1.3.1.29 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 11.111 zł do 

wysokości nakładów ogółem 92.859 zł i limitów zobowiązań ogółem 91.423 zł - 

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. serwisu oprogramowania, 

• pkt 1.3.1.41 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 3.500 zł do wysokości 

nakładów ogółem 14.300 zł i limitów zobowiązań ogółem 6.400 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. wywozu odpadów komunalnych; 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych w: 

• pkt 1.3.2.14 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 22.700 zł do 

wysokości nakładów ogółem 700.300 zł i limitów zobowiązań ogółem 195.300 zł - 
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jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. wymiany dźwigów 

szpitalnych wraz z przebudową szybu windowego w budynku szpitala w Ozimku 

• pkt 1.3.2.15 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 85.000 zł do 

wysokości nakładów ogółem 605.000 zł i limitów zobowiązań ogółem 501.001 zł - 

jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – dot. projektu i wykonania 

sali rekreacyjno-sportowej w budynku DPS-u. 

•  pkt 1.3.2.17 wprowadzono planowane nakłady na kwotę 2.046.371 zł i limity zobowiązań 

na kwotę 2.000.000 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. 

budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O nad rz. Mała 

Panew w m. Turawa, 

• pkt 1.3.2.18 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 500.000 zł - 

jednostka realizująca – Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – dot. przebudowy 

nawierzchni placu gospodarczego – parkingu, 

• pkt 1.3.2.19 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 111.000 zł - 

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

powiatowej nr 1711 O DK 46 w m. Chrząstowice.  

 

6.Uchwałą Nr XXXII/236/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021 – 2024 – 

w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w: 

 prognozie na 2021 r. w zakresie uaktualnienia wysokości: 

 planowanych dochodów, w kwocie –  92.032.049,95 zł,  

 planowanych wydatków, w kwocie – 105.287.388,95 zł. 

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów: 

 wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 13.255.339 zł, 

 przychody ogółem w wysokości – 13.738.098,44 zł, 

 rozchody ogółem w wysokości – 482.759,44 zł; 

 prognozie na 2022 r. w zakresie uaktualnienia wysokości: 

 planowanych wydatków, w kwocie – 93.634.295 zł. 

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów: 

 wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 2.186.531 zł, 

 przychody ogółem w wysokości    – 2.186.531 zł. 
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2) W załączniku Nr 2 dokonane zostały zmiany planowanych wydatków na realizację 

przedsięwzięć, w tym:  

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację 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 1.1.1.3 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 12.044,73 zł do 

wysokości nakładów ogółem 83.239,83 zł i limitów zobowiązań ogółem 47.117,74 zł - 

jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach – dot. programu FRSE pn.: „Erasmus+ 

Edukacja Szkolna i Młodzież II edycja”;  

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach bieżących w: 

• pkt 1.3.1.13 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 3.520 zł do 

wysokości nakładów ogółem 16.941 zł i limitów zobowiązań ogółem 7.989 zł - jednostka 

realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu – dot. dostępu do sieci 

internet, 

• pkt 1.3.1.16 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 51.387 zł do 

wysokości nakładów ogółem 116.187 zł i limitów zobowiązań ogółem 99.987 zł - 

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. najmu pomieszczeń pod 

siedzibę OD nr 3 w Chrząstowicach, 

• pkt 1.3.1.45 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 1.067.321 zł do 

wysokości nakładów ogółem 2.329.321 zł i limitów zobowiązań ogółem 1.944.321 zł - jednostka 

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

• pkt 1.3.1.47 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 24.000 zł do 

wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 104.500 zł - jednostka realizująca 

Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. obsługi bankowej, 

• pkt 1.3.1.52 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 144.432 zł - 

jednostka realizująca – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu – 

dot. prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 

 planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych 

w wydatkach majątkowych w: 

• pkt 1.3.2.1 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 447.644,89 zł do 

wysokości nakładów ogółem 3.547.644,89 zł i limitów zobowiązań ogółem 

1.447.644,89 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. nabycia 

nieruchomości oraz dostosowania obiektu do potrzeb archiwum zakładowego, 
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• pkt 1.3.2.20 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 140.000 zł - 

jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. budowy ronda 

w m. Zimnic Małe, 

• pkt 1.3.2.21 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 139.531 zł - 

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

powiatowej nr 1340 O w m. Nowe Budkowice. 

 

W załączeniu wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego 

wg stanu na dzień 17 czerwca 2021 r. 

 



Dokument podpisany elektronicznie

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/236/21 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17
czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024
Limit

zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 47 750 753,30 19 940 742,51 15 612 632,00 1 225 101,00 23 031,00 36 801 506,51

1.a - wydatki bieżące 11 004 290,83 4 642 560,41 2 426 101,00 375 101,00 23 031,00 7 466 793,41

1.b - wydatki majątkowe 36 746 462,47 15 298 182,10 13 186 531,00 850 000,00 0,00 29 334 713,10

1.1
Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z
tego:

12 508 428,41 6 418 923,62 850 000,00 843 500,00 0,00 8 112 423,62

1.1.1 - wydatki bieżące 902 686,83 484 439,41 0,00 3 500,00 0,00 487 939,41

1.1.1.1
Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II
oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski -
Poprawa jakosci powietrza, rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2016 2021 228 915,00 115 409,00 0,00 0,00 0,00 115 409,00

1.1.1.2
RPO WO Blizej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywajacych
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastepczej -
II edycja - Zakup mieszkania chronionego -

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w

Opolu
2018 2021 292 421,00 44 313,67 0,00 0,00 0,00 44 313,67

1.1.1.3
Program Erasmus+ Edukacja Szkolna i Młodzież II edycja - osiagnięcie
wysokiej jakości umiejętności i kompetencji związanych z lesnictwem

Zespół Szkół w
Tułowicach

2018 2021 83 239,83 47 117,74 0,00 0,00 0,00 47 117,74

1.1.1.4

e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
województwa opolskiego - Zapewnienie interoperacyjności zbiorów
danych i związanych z nimi usług zawartych w bazach danych
zasobów geodezyjnych i kartograficznych

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2018 2021 30 269,00 15 257,00 0,00 0,00 0,00 15 257,00

1.1.1.5

Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci -
przejście od opieki instytucjolnanej do opieki świadczonej na poziomie
lokalnych spolecznosciw powiecie opolskim w ramach projektu "Bliżej
rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywjących problemy
opiekunczo- wychowwcze oraz wsparcie pieczy zastepczej - III edycja -
wsparcie dzieci z domów dziecka

Dom Dziecka w
Tarnowie Opolskim

2020 2021 261 342,00 259 342,00 0,00 0,00 0,00 259 342,00

1.1.1.6
Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku
przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach - Ochrona zabytków

Zespół Szkół w
Tułowicach

2017 2023 6 500,00 3 000,00 0,00 3 500,00 0,00 6 500,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 11 605 741,58 5 934 484,21 850 000,00 840 000,00 0,00 7 624 484,21

1.1.2.1

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II
oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski -
wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów DP 1705 O Gmina Turawa
- Poprawa jakości powietrza, rozbudowa infrastruktury pieszo-
rowerowej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2018 2021 533 578,00 152 820,00 0,00 0,00 0,00 152 820,00

1.1.2.2

e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
województwa opolskiego - Zapewnienie interoperacyjności zbiorów
danych i związanych z nimi usług zawartych w bazach danych
zasobów geodezyjnych i kartograficznych

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2016 2021 8 151 793,58 5 108 346,21 0,00 0,00 0,00 5 108 346,21
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1.1.2.3

Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci -
przejście od opieki instytucjolnanej do opieki świadczonej na poziomie
lokalnych spolecznosciw powiecie opolskim w ramach projektu "Bliżej
rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywjących problemy
opiekunczo- wychowwcze oraz wsparcie pieczy zastepczej - III edycja -
wsparcie dzieci z domów dziecka

Dom Dziecka w
Tarnowie Opolskim

2020 2021 167 297,00 141 147,00 0,00 0,00 0,00 141 147,00

1.1.2.4
Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku
przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach - Ochrona zabytków

Zespół Szkół w
Tułowicach

2017 2023 2 753 073,00 532 171,00 850 000,00 840 000,00 0,00 2 222 171,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 35 242 324,89 13 521 818,89 14 762 632,00 381 601,00 23 031,00 28 689 082,89

1.3.1 - wydatki bieżące 10 101 604,00 4 158 121,00 2 426 101,00 371 601,00 23 031,00 6 978 854,00

1.3.1.1 Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki
Zespół Szkół w

Niemodlinie
2019 2022 8 016,00 2 672,00 668,00 0,00 0,00 3 340,00

1.3.1.2 Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Dom Dziecka w

Tarnowie Opolskim
2017 2021 5 504,00 311,00 0,00 0,00 0,00 311,00

1.3.1.3 Aktualizacja oprogramowania  - zapewnienie funkcjonowania jednostki
Zespół Szkół w

Tułowicach
2019 2022 9 800,00 2 800,00 1 400,00 0,00 0,00 4 200,00

1.3.1.4 Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki

Poradnia
Psychologiczno -
Pedagogiczna w

Niemodlinie

2019 2022 8 016,00 2 672,00 668,00 0,00 0,00 3 340,00

1.3.1.5 Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Zespół Szkół w

Prószkowie
2020 2023 10 200,00 3 400,00 3 400,00 2 550,00 0,00 9 350,00

1.3.1.6
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów - zapewnienie
funkcjonowania jednostki

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2019 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.7 Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Zarząd Dróg

Powiatowych w Opolu
2019 2022 7 462,00 3 336,00 1 332,00 0,00 0,00 4 668,00

1.3.1.8 Dostęp do sieci internet  - zapewnienie funkcjonowania jednostki
Starostwo Powiatowe w

Opolu
2017 2024 47 828,00 10 629,00 6 731,00 5 314,00 2 879,00 25 553,00

1.3.1.9 Dostep do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Zespół Szkół w

Tułowicach
2019 2021 17 800,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

1.3.1.10 Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Poradnia

Psychologiczno -
Pedagogiczna w Opolu

2019 2021 1 730,00 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00

1.3.1.11 Dostęp do sieci internet  - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Poradnia

Psychologiczno -
Pedagogiczna w Ozimku

2020 2021 1 224,00 612,00 0,00 0,00 0,00 612,00

1.3.1.12
Dostęp do sieci internet z usługą TV i telefonią internetową -
Zapewnienie funkcjonowania jednostki

Dom Pomocy
Społecznej w
Prószkowie

2018 2021 8 504,00 268,00 0,00 0,00 0,00 268,00

1.3.1.13
Dostęp do sieci internet, usługą TV i telefonią - zapewnienie
funkcjonowania jednostki

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w

Opolu
2019 2023 16 941,00 4 488,00 2 621,00 880,00 0,00 7 989,00

1.3.1.14
Konserwacja, serwis i monitoring instalacji systemów alarmowych, p-
poż i CCTV w budynkach jednostki - Zapewnienie funkcjonowania
jednostki

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2019 2022 35 226,00 11 742,00 7 587,00 0,00 0,00 19 329,00

Strona 2 z 6



L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024
Limit

zobowiązań

Od Do

1.3.1.15
Nadzory inwestorskie, gwarancyjne oraz autorskie - zapewnienie
funkcjonowania jednostki

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2018 2024 36 072,00 4 000,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 14 800,00

1.3.1.16
Najem pomieszczeń pod siedzibę OD nr 3 w Chrzastowicach -
zapewnienie funkcjonowania jednostki

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2020 2023 116 187,00 39 187,00 45 600,00 15 200,00 0,00 99 987,00

1.3.1.17
Nieodpłatna pomoc prawna - Realizacja zadań wynikajacych z ustawy
o niedpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2020 2021 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00

1.3.1.18 Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Opolskim

2017 2023 6 480,00 1 200,00 1 200,00 600,00 0,00 3 000,00

1.3.1.19 Obsługa bankowa  - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Zarząd Dróg

Powiatowych w Opolu
2019 2022 9 900,00 3 300,00 1 925,00 0,00 0,00 5 225,00

1.3.1.20 Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w

Opolu
2018 2024 38 300,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 1 100,00 19 700,00

1.3.1.21
Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz
wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - zapewnienie
prawidłowej realizacji zadań  wynikajacych z ustaw

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2019 2022 3 450 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 2 300 000,00

1.3.1.22
Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek
pływających - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z
ustaw

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2021 2023 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 15 000,00

1.3.1.23 Ochrona osób, mienia i konwój - zapewnienie funkcjonowania jednostki
Starostwo Powiatowe w

Opolu
2015 2021 355 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00

1.3.1.24
Okresowe przeglądy techniczne przeciwpożarowe - Zapewnienie
funkcjonowania jednostki

Zespół Szkół w
Tułowicach

2019 2022 9 300,00 3 100,00 1 550,00 0,00 0,00 4 650,00

1.3.1.25 Opłata za składy orzekające - zapewnienie funkcjonowania jednostki
Starostwo Powiatowe w

Opolu
2019 2021 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00

1.3.1.26

Program MEN - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"  -
Przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla
uczennic w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego
ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze
powiatu i doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2017 2021 469 520,00 125 100,00 0,00 0,00 0,00 125 100,00

1.3.1.27
Przeglądy techniczne instalacji bezpieczeństwa pożarowego -
Zapewnienie funkcjonowania jednostki

Dom Pomocy
Społecznej w
Prószkowie

2019 2022 26 965,00 8 988,00 3 932,00 0,00 0,00 12 920,00

1.3.1.28
Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie
wraz z ofertą kulturalną - Ochrona bioróżnorodności i dziedzictwa
kulturowego

Zespół Szkół w
Prószkowie

2020 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.29 Serwis oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki
Starostwo Powiatowe w

Opolu
2019 2024 92 859,00 41 328,00 25 006,00 23 561,00 1 528,00 91 423,00

1.3.1.30
Stwierdzanie zgonów i wypisywanie kart zgonów - Realizacja zadań
wynikajacych z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2020 2022 57 600,00 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00 57 600,00

1.3.1.31
Świadczenie usług eksploatacyjnych w zakresie utrzymania urządzeń
energetycznych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2017 2022 31 677,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 14 000,00

1.3.1.32 Ubezpieczenie mienia - Poprawa bezpieczeństwa
Zarząd Dróg

Powiatowych w Opolu
2020 2023 400 000,00 130 000,00 130 000,00 140 000,00 0,00 400 000,00

1.3.1.33
Ubezpieczenie OC pojazdów - Zabezpieczenie realizacji ustawowych
zadań

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2019 2022 58 063,00 13 500,00 15 000,00 0,00 0,00 28 500,00
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1.3.1.34
Ubezpieczenie majątkowe, OC,kasjerów oraz pojazdów (własnych i
przejętych) - Zapewnienie funkjonowania jednostki

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2018 2023 415 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 270 000,00

1.3.1.35
Udział inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w kontrolach
stacji kontroli pojazdów - nadzór nad stacjami kontroli pojazdów

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2020 2021 13 900,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00

1.3.1.36
Usługi internetowe (hostingowe) - zapewnienie funkcjonowania
jednostki

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2018 2021 2 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

1.3.1.37 Usługi pralnicze - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Zespół Szkół w

Tułowicach
2019 2021 71 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00

1.3.1.38
Usuwanie , przechowywanie i dozór pojazdów usuniętych z drogi -
zapewnienie prawidłowej realizacji zadań  wynikajacych z ustaw

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2019 2021 356 553,00 166 359,00 0,00 0,00 0,00 166 359,00

1.3.1.39
Utrzymanie strony internetowej - Zapewnienie funkcjonowania
jednostki

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2019 2021 14 370,00 7 185,00 0,00 0,00 0,00 7 185,00

1.3.1.40
Utrzymanie porzadku i bezpieczeństwa - Zapewnienie funkcjonowania
jednostki

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2017 2021 71 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

1.3.1.41
Wywóż odpadów komunalnych - Zapewnienie funkcjonowania
jednostki

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2018 2022 14 300,00 2 900,00 3 500,00 0,00 0,00 6 400,00

1.3.1.42 Zakup paliwa - zapewnienie funkcjonowania jednostki
Zarząd Dróg

Powiatowych w Opolu
2020 2021 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00

1.3.1.43
Zakup tablic rejestracyjnych - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań
komunikacyjnych wynikających z ustaw

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2020 2021 454 564,00 227 282,00 0,00 0,00 0,00 227 282,00

1.3.1.44

Zapewnienie w latach 2019-2021 opieki stacjonarnej dla osób w
podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do
domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r.  - zapewnienie
opieki stacjonarnej

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w

Opolu
2019 2021 132 400,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00

1.3.1.45 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  - poprawa bezpieczeństwa
Zarząd Dróg

Powiatowych w Opolu
2018 2022 2 329 321,00 1 172 321,00 772 000,00 0,00 0,00 1 944 321,00

1.3.1.46
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Tarnowie Opolskim -
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustaw

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w

Opolu
2020 2021 79 920,00 72 320,00 0,00 0,00 0,00 72 320,00

1.3.1.47 Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Starostwo Powiatowe w

Opolu
2020 2022 104 500,00 74 500,00 30 000,00 0,00 0,00 104 500,00

1.3.1.48
Przeprowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego -
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustaw

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2020 2021 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

1.3.1.49 Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Dom Dziecka w

Tarnowie Opolskim
2021 2022 1 770,00 885,00 885,00 0,00 0,00 1 770,00

1.3.1.50
Wykonanie przegladu zestawu hydroforowego zamontowanego w
szpitalu w Ozimku - poprawa warunków obiektu

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2021 2022 3 600,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 3 600,00

1.3.1.51
Konserwacja dźwigów towarowych BKG - Zapewnienie funkcjonowania
jednostki

Dom Pomocy
Społecznej w
Prószkowie

2021 2024 32 400,00 5 516,00 6 480,00 6 480,00 13 924,00 32 400,00

1.3.1.52
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży -
Realizacja zadań publicznych

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w

Opolu
2021 2023 144 432,00 0,00 72 216,00 72 216,00 0,00 144 432,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 25 140 720,89 9 363 697,89 12 336 531,00 10 000,00 0,00 21 710 228,89

1.3.2.1

Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Opolu
przy ul. Pużaka 53 oraz dostosowanie obiektu do potrzeb archiwum
zakładowego - Zabezpieczenie dokumentacji i poprawa warunków
obiektu

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2020 2021 3 547 644,89 1 447 644,89 0,00 0,00 0,00 1 447 644,89
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1.3.2.2

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Domu Dziecka oraz
wykonanie robót budowlanych w związku z budową Domu Dziecka
oraz zakup pierwszego wyposażenia - zaprojektuj i wybuduj - Poprawa
warunków obiektu

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2020 2022 2 512 915,00 500 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

1.3.2.3
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m.
Krasiejów - Poprawa bezpieczeństwa

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2004 2022 562 013,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

1.3.2.4
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1754 O  Chmielowice - Prószków w m.
Domecko na długosci 610 m  - Poprawa bezpieczeństwa

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2019 2021 2 589 374,00 2 555 180,00 0,00 0,00 0,00 2 555 180,00

1.3.2.5
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów
od km 14+780 do km 16+098 - opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego - Poprawa bezpieczeństwa

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2020 2021 132 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00

1.3.2.6
Remont drogi powiatowej Nr 1508 O na odc. Szydłowiec Śląski -
Magnuszowice od km 2+587 do km 4+427 - I etap opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego - Poprawa bezpieczeństwa

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2020 2021 126 690,00 126 690,00 0,00 0,00 0,00 126 690,00

1.3.2.7
Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie
wraz z ofertą kulturalną - Ochrona bioróżnorodności i dziedzictwa
kulturowego

Zespół Szkół w
Prószkowie

2020 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.8

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina - Polska Nowa
Wieś - od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd
kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki
wojskowej w miejscowosci Polska Nowa Wieś - opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego - Poprawa infrastruktury drogowej

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2019 2022 8 128 250,00 915 250,00 7 213 000,00 0,00 0,00 8 128 250,00

1.3.2.9
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711 O DK 46-Chrzastowice - DK 46
w m. Chrząstowice - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
- Poprawa bezpieczeństwa

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2020 2021 138 513,00 138 513,00 0,00 0,00 0,00 138 513,00

1.3.2.10
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice - Popielów ul.
Wolności - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Poprawa
bezpieczeństwa

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2020 2021 130 000,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00

1.3.2.11
Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 -
Osowiec - DK 45 w km 1+740  w m. Węgry - opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego - Poprawa bezpieczeństwa

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2020 2021 177 858,00 177 858,00 0,00 0,00 0,00 177 858,00

1.3.2.12

Utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego
Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-
spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie
- rewitalizacja arboretum oraz zabytkowych budynków Pomologii

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2017 2022 1 500 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

1.3.2.13
Wykonanie dokumentacji oraz uruchomienie rezerwowego
transformatora w stacji trafo budynku szpitala - Poprawa warunków
obiektu

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2020 2021 53 261,00 36 261,00 0,00 0,00 0,00 36 261,00

1.3.2.14

Wykonanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych dot.
wymiany dwóch dźwigów szpitalnych wraz z przebudową szybu
windowego w budynku szpitala przy ul. Częstochowskiej 31 + nadzór
inwestorski i autorski w Ozimku - poprawa warunków obiektu

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2020 2021 700 300,00 195 300,00 0,00 0,00 0,00 195 300,00

1.3.2.15
Zaprojektowanie i wykonanie sali  rekreacyjno-sportowej w budynku
gospodarczy DPS w Prószkowie  II etap - Poprawa warunków
rehabilitacji mieszkańców DPS w Prószkowie

Dom Pomocy
Społecznej w
Prószkowie

2020 2021 605 000,00 501 001,00 0,00 0,00 0,00 501 001,00

1.3.2.16
Wykonanie projektu oraz przebudowa systemu grzewczego DPS-u w
Prószkowie z paliwa węglowego na  paliwo ekologiczne - gazowe -
Poprawa warunków obiektu

Dom Pomocy
Społecznej w
Prószkowie

2021 2023 1 300 000,00 500 000,00 800 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00
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1.3.2.17
Budowa kładki pieszo-rowerowejw ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
Zawada - DW 463 - Dobrodzień nad rz. Mała Panew w m. Turawa -
Poprawa bezpieczeństwa

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2021 2022 2 046 371,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1.3.2.18
Przebudowa nawierzchni placu gospodarczego-parkingu wraz z
rozbiórką zabudowań gospodarczych przy DPS w Prószkowie -
Poprawa warunków obiektu

Dom Pomocy
Społecznej w
Prószkowie

2021 2022 500 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 500 000,00

1.3.2.19

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711 O DK 46 Chrząstowice - DK 46
w m. Chrząstowice - II etap od ul. Olimpijczyków do skrzyżowania z DK
46 - opracowanie projektu budowlano wykonawczego - Poprawa
bezpieczeństwa

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2021 2022 111 000,00 50 000,00 61 000,00 0,00 0,00 111 000,00

1.3.2.20
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami
wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m.
Zimnice Małe - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego

Starostwo Powiatowe w
Opolu

2021 2023 140 000,00 7 000,00 123 000,00 10 000,00 0,00 140 000,00

1.3.2.21
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340 O Stare Budkowice - Bierdzany
odcinek w m. Nowe Budkowice - Poprawa bezpieczeństwa

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu

2021 2022 139 531,00 50 000,00 89 531,00 0,00 0,00 139 531,00
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