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   Część 3 
 
 

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKON ANIA BUDŻETU 
POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2017 ROK 

 
Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą nr XXII/168/2016 w dniu 15 grudnia 2016 r. uchwaliła 

budżet zawierający plan: 
1) dochodów w kwocie 42.206.213 zł, w tym: 

1) dochody bieżące – 39.350.820 zł, 
2) dochody majątkowe – 2.855.393 zł; 

2) wydatków w kwocie 44.966.227 zł, w tym: 
a) wydatki bieżące – 38.007.185 zł, 
b) wydatki majątkowe – 6.959.042 zł; 

3) przychodów – 4.064.656 zł; 
4) rozchodów – 1.304.642 zł. 
 

Początkowy plan na 2017 r. zakładał deficyt w wysokości 2.760.014 zł, finansowany z: 
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – 1.760.014 zł; 
2) wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.000.000 zł. 
 
I.  WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUD ŻETU POWIATU 

KRAPKOWICKIEGO W 2017 ROKU 
 

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie Powiatu Krapkowickiego, plan 
dochodów ustalono na kwotę 43.548.123 zł, a wykonano w kwocie 43.758.291,35 zł, co stanowi  
100,5 % planu.  

 
Najważniejsza korekta planu dochodów dotyczyła: 

1) wprowadzenia dotacji celowej w rozdziale 60014 otrzymanej z Gminy Zdzieszowice z tytułu 
pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny 
wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach” w kwocie 763.043 zł; 

2) wprowadzenia dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 – 2020 w rozdziale 85395 (149.429 zł) na realizację przez Dom Pomocy 
Społecznej „ANNA” w Krapkowicach projektu pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych  
w Powiecie Krapkowickim”; 

3) zwiększenia o kwotę 750.188 zł w rozdziale 75622 dochodów z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych; 

4) zwiększenia o kwotę 395.721 zł w rozdziale 90019 dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska; 

5) zmniejszenia o łączną kwotę 541.358 zł w rozdziale 60014 planu dotacji celowej otrzymanej  
z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 O Dobra – 
Rzepcze”; 

6) zmniejszenia planu dotacji celowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, w tym w rozdziale: 
a) 80130 dotacji na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych 

dla regionu branżach” o kwotę 233.249 zł, 
b) 80195 dotacji na realizację projektu pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost 

kompetencji” o kwotę 231.882 zł. 
 

W opisywanym roku budżetowym po stronie dochodów, podobnie jak w poprzednich latach, 
dominującą rolę odegrały dochody bieżące, wykonane w wysokości 40.811.926,58 zł. Stanowią one 
93,3% dochodów ogółem. Pozostałe 6,7% to dochody majątkowe, wykonane w wysokości 
2.946.364,77 zł. Strukturę wykonania dochodów w 2017 r. przedstawia Wykres 1. 
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Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2017 r. 

 

Na wykonanie dochodów w 2017 r. oraz realizację założeń w tym zakresie wpłynęły następujące 
przyczyny: 

 
1) Wykonanie dochodów własnych w wysokości 19.518.795,52 zł, co stanowi 44,6% dochodów 

ogółem Powiatu Krapkowickiego. W grupie dochodów własnych należy wyróżnić: 
a) dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które 

wyniosły łącznie 12.699.295,51 zł i były wyższe o 741.332,63 zł od tych samych dochodów 
zrealizowanych w 2016 r. (wzrost o 5,8%). Odnotowano wyższy niż planowano udział  
w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu 
wynosiła 700.000 zł. Natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 734.694,51.  
W stosunku do 2016 r. nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 291.008,37 zł,  
tj. o 28,4%. Wyższy niż planowano zrealizowano także dochód z tytułu udziału powiatu  
w podatku od osób fizycznych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 
11.875.188 zł, podczas gdy kwota zrealizowanych dochodów w 2017 r. to 11.964.601 zł,  
co stanowi 100,8% planu, 

b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, zaplanowane w wysokości 1.201.100 zł, zrealizowane 
zostały w kwocie 1.223.145,50 zł, co stanowi 101,8% planu, 

c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które wykonano w wysokości 895.721,02 zł 
(100% planu), 

d) dochody powiatu pozyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
– gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 795.486,00 zł  
i stanowią 99,9% planowanej kwoty, 

e) wpłaty z gmin i powiatów tytułem zwrotu kosztów utrzymania za pobyt dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krapkowickiego, które wyniosły 
817.698,11 zł, 
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f) wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii, w tym ze sprzedaży map, udostępnienia 
danych z ewidencji gruntów i budynków zostały wykonane w wysokości 390.640,76 zł, co 
stanowi 102,3% planu, 

g) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wykonany w kwocie 351.937 zł, 
h) wpłaty z gmin oraz wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone na rzecz 

pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, które zostały 
zrealizowane w łącznej kwocie 845.168,93 zł, 

i) dochody z tytułu odpłatnego użytkowania budynku położonego w Krapkowicach przy  
ul. Szkolnej 7 (100.800 zł) oraz budynku szpitala i ZOL-u w Górażdżach (406.000 zł); 

 
2) Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 30,1% dochodów ogółem Powiatu 

Krapkowickiego. Ustalona na początku 2017 r. kwota subwencji uległa zwiększeniu w trakcie 
roku budżetowego zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie 
części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej (zwiększenie o kwotę 
119.070 zł). 
Ostatecznie plan zamknął się kwotą 13.185.456 zł i został zrealizowany w 100%. Poszczególne 
części subwencji przekazywane były w terminach określonych ustawowo; 

 
3) Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa Powiat Krapkowicki otrzymał środki  

w łącznej kwocie 8.321.476,30 zł, z tego  na realizację: 
a) inwestycji własnych powiatu – 1.458.641,36 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra - Rzepcze” – dotacja w rozdziale 60014, 
b) zadań zleconych realizowanych przez powiat – 6.698.758,85 zł, 
c) zadań bieżących powierzonych do realizacji przez powiat na podstawie porozumień  

z organami administracji rządowej – 5.980 zł. Dotacja ta dotyczyła zadań związanych 
z kwalifikacją wojskową w 2017 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach – dotacja w rozdziale 75045, 

d) bieżących zadań własnych – 158.096,09 zł. Powiat Krapkowicki otrzymał dotacje na 
następujące zadania własne: 
− zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół im. Jana 

Kili ńskiego w Krapkowicach, Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich  
w Krapkowicach, Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach i w Zespole Szkół 
Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach – dotacje w rozdziałach 80102, 80120 
i 80130 w łącznej kwocie 14.712,09 zł, 

− zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek 
szkolnych, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, Zespole Szkół 
Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Zdzieszowicach – dotacje w rozdziałach 80120 i 80130 w łącznej kwocie 28.000 zł, 

− utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach – dotacja 
w rozdziale 85202 w kwocie 43.658 zł,  

− program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” – 
dotacja w rozdziale 85508 w kwocie 71.726 zł; 

 
4) W 2017 r. pozyskano środki w wysokości 1.156.043,74 zł na realizację zadań realizowanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, 
tj. następujących projektów: 

a) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – dotacja 
w rozdziale 80130 w kwocie 314.509,04 zł, 

b)  „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 
3.064,50 zł, 

c) „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” – dotacja w rozdziale 80195 
w kwocie 405.667,06 zł, 
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d) „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”  koordynowanego przez 
Dom Pomocy Społecznej w Krapkowicach – dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 
149.429,14 zł, 

e) „W rodzinie lepiej” koordynowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach – dotacja w rozdziale 85508 w kwocie 283.374 zł; 

 
5) Pozyskane dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje w 2017 r. 

wyniosły 991.068,57 zł. Środki zostały przekazane na: 
a) zakup skokochronu w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania 

kryzysowego” w łącznej kwocie 20.313,45 zł przez wszystkie 5 gmin powiatu, po 4.062,69 zł 
od każdej z nich, 

b) realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz  
z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach” w kwocie 763.042,62 zł 
przez Gminę Zdzieszowice, 

c) realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra – Rzepcze”  
w kwocie 200.000 zł przez Gminę Strzeleczki, 

d) zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla zakładania  
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych” w kwocie 
7.712,50 zł z budżetu Województwa Opolskiego; 

 
6) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych wyniosły w 2017 r. 209.424,67 zł.  

Kwota ta obejmuje środki z Funduszu Pracy w rozdziale 85322 w następujących jednostkach: 
a) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników 

zatrudnionych w ramach robót publicznych, programu 12/12 i 50+ (147.590,16 zł), 
b) w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach tytułem refundacji wynagrodzeń 

pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (10.616,23 zł), 
c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach tytułem refundacji wynagrodzeń 

pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (8.725,60 zł), 
d) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach tytułem refundacji dodatków do 

wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradcy zawodowego, specjalistów do spraw 
programów i do spraw rozwoju zawodowego (41.116,69 zł), 

e) w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach tytułem refundacji 
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (1.375,99 zł); 

 
7) Środki z Funduszu Pracy otrzymano w kwocie 225.600 zł i zostały przeznaczone na 

finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach pełniących funkcje doradców klienta; 

 
8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

w łącznej kwocie 150.426,55 zł pochodzą z: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
i były przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne (rozdział 
02001 – 147.426,55 zł) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
z tytułu przekazania do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (rozdział 90002 –  
3.000 zł). 

 
Przychody w 2017 r. wynosiły 5.871.678,18 zł i pochodziły z: 
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 

Kwota wolnych środków do wykorzystania w 2017 r. i w latach następnych wynosiła 
4.871.678,18 zł; 

2) wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Pekao S. A. w kwocie 1.000.000 zł. 
 
Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2017 r. wynosiły ogółem 1.552.794,43 zł.  

Na kwotę tę składają się: 
1) należności wymagalne w kwocie 566.000,97 zł, głównie z tytułu niezwróconych kosztów 

przechowywania, oszacowania i zniszczenia porzuconych pojazdów, niezapłaconych należności  



   

 5

z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa (w części przypadającej powiatowi), 
odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki, 
nienależnie pobranych  świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców; 

2) pozostałe należności – 612.626,52 zł. Na kwotę tę składają się głównie należności z tytułu 
odpłatnego użytkowania nieruchomości, czynszu i nienależnie pobranych  świadczeń z Funduszu 
Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców; 

3) pożyczki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – 
374.166,94 zł. Kwota ta stanowi należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu 
państwa z tytułu rozłożonych na raty należności za sprzedaż oraz przekształcenie prawa 
wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, których termin 
zapłaty przypada w latach następnych. 


