
   

 1

II.  WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUD ŻETOWYCH W 2017 ROKU 
 

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2017 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego 
ustalono na kwotę 44.643.634 zł.  

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 43.544.580,28 zł, co stanowi 97,5% planu.  
Na kwotę tę składały się: 
1) wydatki bieżące – 37.734.489,08 zł (86,7%); 
2) wydatki majątkowe – 5.810.091,20 zł (13,3%). 
 

Rada Powiatu Krapkowickiego Uchwałą Nr XXXII/233/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. ustaliła 
wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w łącznej kwocie 
398.337,81 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 312.160,30 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 
86.177,51 zł). Dotyczą one następujących zadań: 
1) „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących modernizację ewidencji gruntów 

i budynków miasta Gogolin, obręby ewidencyjne: Gogolin 1, Gogolin 2, Strzebniów i Wygoda” – 
kwota 32.000,00 zł; 

2) „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących modernizację ewidencji gruntów 
i budynków miasta Gogolin, obręb ewidencyjny Karłubiec” – kwota 32.000,00 zł; 

3) „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących modernizację ewidencji gruntów 
i budynków miasta Krapkowice” – kwota 42.000,00 zł; 

4) „Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pod nazwą <<Przebudowa wraz 
z rozbudową budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach>>” – kwota 
123,00 zł; 

5) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania <<Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O 
Gogolin – Chorula od km 4+044 do projektowanego, przez ZDW Opole, ronda w ramach zadania 
budowy obwodnicy Malni i Choruli>>” – kwota 119.937,30 zł; 

6) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania <<Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O 
ul. Kamienna w Gogolinie>>” – kwota 86.100,00 zł; 

7) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – kwota 86.177,51 zł. 
Rada Powiatu Krapkowickiego określiła ostateczny termin realizacji tych wydatków na 30 czerwca 
2018 r. 

Wydatki bieżące w 2017 roku dotyczyły głównie zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek 
organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego. Strukturę wydatków bieżących przedstawia Tabela 1. 

Tabela 1. Struktura wydatków bieżących Powiatu Krapkowickiego w 2017 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
PLAN 

NA 
31.12.2017 

WYKONANIE  % 
WYKONANIA  

UDZIAŁ % 
W 

WYDATKACH 
OGÓŁEM 

Wydatki bieżące, w tym: 38.547.893 37.734.489,08 97,9 86,7 

1. 
Wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane 

22.647.206 22.562.208,82 99,6 51,8 

2. 

Wydatki związane 
z realizacją statutowych 
zadań jednostek 
budżetowych, w tym: 

11.058.553 10.642.228,95 96,2 24,5 

 2.1 Wydatki remontowe 1.624.266 1.583.283,04 97,5 3,6 

3. 
Dotacje na zadania 
bieżące 

579.738 575.662,41 99,3 1,3 

4. 
Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 

3.120.224 2.921.487,99 93,6 6,7 

5. Wydatki na programy 848.045 749.692,67 88,4 1,7 
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finansowane z udziałem 
środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 

6. Obsługa długu 294.127 283.208,24 96,3 0,7 
 

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 11.058.553 zł, natomiast wykonano w kwocie 
10.642.228,95 zł, co stanowi 96,2% planu. Wydatki statutowe w 2017 roku dotyczyły m.in.: 
1) działalności oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej – wykonane w kwocie 1.773.782,27 zł  

i były związane z funkcjonowaniem pięciu oświatowych placówek w powiecie, tj. Zespołu Szkół 
im. Jana Kilińskiego, Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich i Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Zdzieszowicach oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach; 

2) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych – 2.171.482,25 zł. Wydatki te 
związane były głównie z: 
a) opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku 

i stypendium, 
b) funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Krapkowicach, 

c) obsługą programu związanego z wypłatą dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone 
w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka, 

d) organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim, 
e) obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii, 
f) realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu 

Państwa, 
g) wyposażeniem Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach oraz Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
ćwiczeniowe dla uczniów poszczególnych klas; 

3) utrzymania dróg powiatowych i wyniosły łącznie 1.235.149,41 zł. Wydatki te związane były 
głównie z: 
a) obsługą promu „Józef” kursującego na rzece Odrze, 
b) zimowym utrzymaniem dróg Powiatu Krapkowickiego, 
c) wywozem nieczystości stałych zebranych z dróg powiatowych, 
d) nasadzaniem i pielęgnacją drzew rosnących przy drogach, 
e) mechanicznym zamiataniem dróg, 
f) usunięciem skutków nawałnic w postaci wiatrołomów, 
g) malowaniem pasów i miejsc postojowych według nowych przepisów, 
h) opracowaniem dokumentacji projektowych, operatów szacunkowych i projektów docelowej 

organizacji ruchu, 
i) zakupem wszelkich narzędzi, materiałów i artykułów dla pracowników wykonujących prace 

przy drogach powiatowych, materiałów służących utrzymaniu czystości i szorstkości dróg 
w okresie zimowym, artykułów utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliwa 
i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służących do objazdu dróg,  

j) wszelkimi kosztami ponoszonymi w związku z utrzymaniem pojazdów i urządzeń 
mechanicznych wykorzystywanych do pracy na drogach, 

k) wypłaceniem odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod budowę dróg 
powiatowych; 

4) pomocy społecznej – 776.809,10 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były 
w Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach z przeznaczeniem na jego funkcjonowanie 
oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach z przeznaczeniem przede 
wszystkim na utrzymanie dzieci z powiatu krapkowickiego w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i rodzinach zastępczych, funkcjonowanie mieszkania chronionego, ośrodka 
interwencji kryzysowej oraz rodzin zastępczych na terenie powiatu, a także placówki PCPR 
w Krapkowicach; 
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5) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonane w kwocie 339.767,99 zł, a przeznaczone 
przede wszystkim na utrzymanie zieleni, odmulanie rowów, badanie jakości powietrza, wsiedlanie 
bażantów oraz na organizację akcji edukacyjnej właściwego spalania w piecach – zakup czujników 
czadu; 

6) remontów. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 1.624.266 zł wydatkowano w kwocie 
1.583.283,04 zł (97,5% planu). Remonty w 2017 roku przeprowadzono: 
a) na publicznych drogach powiatowych na kwotę 956.999,94 zł. Zadania remontowe objęły: 

−   na terenie gminy Krapkowice: 
• remont ciągu pieszego przy ul. Kozielskiej w Żywocicach, na długości 380 m w pasie 

drogi powiatowej nr 1814 O „przez wieś Żywocice” – kwota 110.424,55 zł, 
• wymiana nawierzchni istniejących zjazdów, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej 

nr 1814 O „przez wieś Żywocice” przy ul. Kozielskiej w Żywocicach – kwota 
23.288,46 zł, 

−   na terenie gminy Gogolin: 
• przełożenie zapadniętego chodnika w miejscowości Dąbrówka, w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1454 O, na długości 145 mb – kwota 16.774,22 zł, 
• wykonanie remontu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1831 O „Gogolin – 

Kamień Śląski” ul. Kamiennej w Gogolinie – kwota 8.646,72 zł, 
−   na terenie gminy Zdzieszowice: 

• obniżenie chodnika przy przejściu dla pieszych na ul. Filarskiego w Zdzieszowicach, przy 
sklepie NETTO i wymiana nawierzchni chodnika na ul. Głównej w miejscowości 
Jasiona, przy przystanku PKS – kwota 6.793,61 zł, 

• remont łodzi towarzyszącej przy promie „Józef” kursującym na rzece Odrze w ciągu 
drogi powiatowej w miejscowości Zdzieszowice, w tym: 
� piaskowanie – kwota 444,03 zł, 
� kompletny remont – kwota 2.999,97 zł, 

−   na terenie gminy Walce: 
• wykonanie balustrady mostowej (bariero-poręczy) na długości 2x10,5 mb, 

zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1810 O „DW 416 – Twardawa”, 
ul. Kozielska w miejscowości Dobieszowice – kwota 21.832,50 zł, 

• remont uszkodzonej studni kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem w ciągu drogi 
powiatowej nr 1210 O ul. Głogowska w Rozkochowie – kwota 7.194,80 zł, 

−   na terenie gminy Strzeleczki: 
• wymiana nawierzchni jezdni wraz z utwardzeniem ciągu pieszego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1811 O ul. Prudnicka w Komornikach – kwota 126.232,59 zł, 
• wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1837 O ul. Krapkowickiej 

w Łowkowicach – kwota 65.022,72 zł, 
• wykonanie prac remontowych w pasie drogi powiatowej nr 1837 O ul. Krapkowickiej 

w miejscowości Łowkowice – kwota 56.703,00 zł, 
• wykonanie remontu ciągu pieszego przy ul. Plebiscytowej w Racławiczkach, na długości 

100 m w pasie drogi powiatowej nr 1210 O „Błażejowice – Smolarnia” – kwota 
36.644,39 zł, 

• wymiana barier energochłonnych na długości 18 m i 14 m w ciągu drogi powiatowej 
nr 1207 O „Błażejowice – Smolarnia”, ul. Głogowska w miejscowości Kujawy – kwota 
19.680,00 zł, 

• remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1811 O ul. Prudnicka 
w miejscowości Komorniki – kwota 17.999,12 zł, 

• wymiana nawierzchni zatoki autobusowej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej 
nr 1207 O ul. Opolskiej w Racławiczkach na powierzchni 62,5 m2 – kwota 12.557,39 zł, 

• remont kratki ściekowej oraz studni w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O ul. Opolska 
w Racławiczkach – kwota 2.115,39 zł, 

−   na terenie gminy Krapkowice oraz gminy Walce wykonano remont przyczółków oraz 
zamontowano balustrady mostowe (bariero-poręcze) na przepuście drogowym w ciągu drogi 
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powiatowej nr 1210 O „Głogówek – Żużela” na odcinku pomiędzy miejscowościami Żużela 
i Brożec – kwota 63.960,00 zł, 

−   na terenie całego powiatu: 
• remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie 352.727,79 zł, 
• naprawa sprzętu i samochodów służących do utrzymania właściwego stanu dróg 

w kwocie 4.958,69 zł, 
b) w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na łączną kwotę 

230.971,25 zł i dotyczyły: 
−   remontu sali nr 27, auli i sekretariatu – kwota 63.682,82 zł, 
−   remontu sali gimnastycznej, sali nr 3, 10 i 37 – kwota 58.789,42 zł, 
−   remontu odwodnienia placu – kwota 12.419,24 zł, 
−   remontu sali nr 10 i 27, korytarzy sali gimnastycznej i sanitariatów – kwota 42.666,70 zł, 
−   remontu sali nr 37 – kwota 12.091,07 zł, 
−   montażu trzech par nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami do auli – kwota 

22.226,10 zł, 
−   wykonania wzmocnienia istniejącej konstrukcji dachowej budynku szkoły – kwota 

8.450,00 zł, 
−   usunięcia awarii centralnego ogrzewania – kwota 7.331,05 zł, 
−   remontu sieci telefonicznej, konserwacji ppoż., napraw drukarki i kserokopiarek – kwota 

3.314,85 zł, 
c) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na łączną kwotę 164.087,26 zł 

i dotyczyły: 
−   remontu pomieszczenia archiwum na II piętrze, sali nr 26a i klatek schodowych na 

I i II pi ętrze, wymiany stolarki drzwiowej II piętra wraz z robotami towarzyszącymi oraz 
poręczy i balustrad klatek schodowych na I i II piętrze, a także robót dodatkowych na 
korytarzu na II piętrze – kwota 146.749,43 zł, 

−   remontu oraz rozbudowy instalacji elektrycznej oraz sieci komputerowej w pracowni – 
kwota 13.914,83 zł, 

−   naprawy i konserwacji bojlerów, masztów flagowych, kosy, awaryjnej naprawy 
komputerów, przeglądu i konserwacji sprzętu ppoż., konserwacji kotła gazowego 
i kserokopiarek oraz wymiany skrzydła okiennego w laboratorium – kwota 3.423,00 zł, 

d) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach na łączną kwotę 67.515,98 zł i dotyczyły: 
−   remontu muru z kamienia, wymiany nawierzchni oraz tarasu muru, zlokalizowanego przy 

budynku Starostwa, wokół rotundy oraz wejścia do Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 
55.744,67 zł, 

−   remontu instalacji centralnego ogrzewania – kwota 4.366,50 zł, 
−   naprawy sprzętu komputerowego i elektronicznego – kwota 2.662,60 zł, 
−   innych remontów, w tym przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych 

i wentylacyjnych w budynku Starostwa oraz konserwacji gaśnic i hydrantów – kwota 
4.742,21 zł, 

e) w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach na łączną kwotę 
62.379,71 zł i dotyczyły: 

−  remontu muru przy szkole – kwota 27.527,58 zł, 
−   remontu sali gimnastycznej oraz sali nr 5 i 6 – kwota 24.430,14 zł, 
−   wykonania i montażu wyposażenia rehabilitacyjno-gimnastycznego w sali gimnastycznej – 

kwota 5.866,34 zł,  
−   remontu schodów i elementów balustrady – kwota 2.999,99 zł; 
−   przeglądu i konserwacji sprzętu ppoż., naprawy systemu monitoringu oraz bieżących 

remontów – kwota 1.555,66 zł, 
f) w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach na łączną kwotę 39.462,78 zł i miały 

na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom 
Domu. W 2017 roku dokonano: 
−   remontu jadalni i innych pomieszczeń w budynku – kwota 18.585,44 zł, 
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−   wymiany ogrodzenia – kwota 17.097,00 zł, 
−   konserwacji windy – kwota 2.417,64 zł, 
−   naprawy samochodu i łóżka rehabilitacyjnego oraz przeglądu gaśnic i hydrantów – kwota 

1.362,70 zł, 
g) na terenie użytkowanym przez Krapkowickie Centrum Zdrowia na kwotę 26.595,34 zł 

i dotyczyły remontu nawierzchni i odwodnienia wjazdu do szpitala na Os. XXX-lecia 21, 
h) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na łączną kwotę 

19.352,21 zł i dotyczyły: 
−   przeglądów m.in. ratowniczych urządzeń hydraulicznych, sprzętu ppoż., mierników 

gazowych, silnika łodzi – kwota 5.970,79 zł, 
−   napraw m.in. samochodów służbowych, nożyc hydraulicznych, agregatu hydraulicznego 

oraz fax-u – kwota 5.132,52 zł, 
−   opłat za kontrolę budynków i dozór techniczny (badanie zbiorników paliw płynnych) – 

kwota 2.861,50 zł, 
−   konserwacji sieci wewnątrzzakładowej i centrali telefonicznej – kwota 2.804,40 zł, 
−   serwisu masztu i bram garażowych – kwota 2.583,00 zł, 

i) w budynku będącym własnością Powiatu przy ul. Staszica w Krapkowicach na kwotę 
1.384,50 zł i dotyczyły konserwacji gaśnic oraz czyszczenia instalacji kominowej, 

j) w pozostałych jednostkach Powiatu Krapkowickiego, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy 
(7.491,69 zł), Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego (5.873,08 zł), Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej (1.002,45 zł), Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (116,85 zł) 
oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (50,00 zł) dotyczyły konserwacji oraz bieżących 
napraw sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu. 

 
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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. z 2017 r., poz. 2077), dokonane w trakcie roku budżetowego 2017 zestawione 
zostały w Tabeli 2. 

 
Tabela 2.  Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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 

Lp. Nazwa projektu 

Plan wydatków projektu 
Zmiany w trakcie roku 

budżetowego 

przy 
wprowadzeniu 
do budżetu na 

2017 rok 

31.12.2017 r. 

1. 

Szansa na rozwój bez 
barier – przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu  
w Powiecie Krapkowickim 

47.000 zł 47.000 zł 
___________________________ 

 

2. 

Szansa na rozwój bez 
barier 2 – przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu  
w Powiecie Krapkowickim 

159.000 zł 159.000 zł 
___________________________ 
 

3. 
Wsparcie kształcenia 
zawodowego w kluczowych 
dla regionu branżach 

614.922 zł 394.745 zł 

1) Plan wydatków zwiększono 
27 kwietnia o kwotę 23.734 zł 
(wkład własny powiatu), gdyż 
po dokonaniu aktualizacji 
kosztorysów dokumentacji 
projektowej wzrosła wartość 
prac jakie należało wykonać 
przy przebudowie i remoncie; 

2) Plan wydatków zmniejszono 
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26 października o kwotę 
243.911 zł, a środki te 
przeniesiono na 2018 rok. 
Zmiany dokonano ze względu 
na planowane zakończenie 
przebudowy sal w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II 
w Zdzieszowicach w grudniu 
2017 roku i planowany zakup 
sprzętu do sal w 2018 roku. 

4. 

„Bli żej rodziny i dziecka” – 
wsparcie rodzin 
przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze 
oraz wsparcie pieczy 
zastępczej 

24.435 zł 94.675 zł 

Zwiększono plan wydatków 
o łączną kwotę 70.240 zł, w tym:  
1) 19 stycznia o kwotę 62.592 zł, 

w tym: 
a) zwiększono wydatki 

bieżące o kwotę 9.274 zł, 
tj. kwotę 
niewykorzystanych 
środków w 2016 roku, 
w związku z późniejszym 
niż pierwotnie planowano 
zakupem mieszkań i nie 
ponoszeniem opłat na ich 
bieżące utrzymanie, 

b) wprowadzono plan 
wydatków majątkowych 
w kwocie 53.318 zł, 
w związku 
z przeniesieniem zakupu 
wyposażenia mieszkań 
z 2016 roku na 2017 rok; 

2) 6 lipca o kwotę 3.000 zł 
(środki własne powiatu), 
z przeznaczeniem na koszty 
eksploatacji (w tym 
remontów) dwóch mieszkań 
dla osób usamodzielniających 
się; 

3) 26 października o kwotę 
4.648 zł w wyniku 
zwiększenia planu wydatków 
majątkowych o kwotę 
16.531 zł oraz zmniejszenia 
planu wydatków bieżących 
o kwotę 11.883 zł. Kwota 
4.648 zł została przesunięta 
z roku 2018. Środki 
przeznaczono na wyposażenie 
uzupełniające do zakupionych 
mieszkań. 

5. W rodzinie lepiej 284.064 zł 263.476 zł 

1) 24 sierpnia zwiększono plan 
wydatków o kwotę 41.000 zł, 
przesuwając te środki z roku 
2018, z przeznaczeniem na : 
a) dodatkowe działania 
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mające na celu udzielenie 
pomocy specjalistycznej 
dla grupy dzieci po 
głębokiej traumie 
wykorzystywania 
seksualnego oraz 
zorganizowanie wycieczki 
edukacyjno-integracyjnej 
do Krasiejowa dla 
rodzinnej pieczy 
zastępczej (kwota 
24.000 zł), 

b) zwiększenie liczby godzin 
przeznaczonych na pomoc 
reedukacyjną dla dzieci 
w rodzinnej pieczy 
zastępczej, co wynikało ze 
szczególnego 
zainteresowania wśród 
rodzin zastępczych 
pomocą reedukacyjną oraz 
wyboru oferty niższej niż 
pierwotnie zakładano 
(kwota 17.000 zł); 

2) 19 grudnia zmniejszono plan 
wydatków o kwotę 61.588 zł, 
przesuwając te środki na 2018 
rok. Zmiana ta możliwa była 
ze względu na wydatkowanie 
w 2017 roku środków 
w niższej wysokości niż 
pierwotnie planowano, 
w związku z czym na rok 
2018 zaplanowano realizację 
nowych zadań tj. wycieczkę 
dla rodzin zastępczych do 
Twinpigs w Żorach oraz do 
Energylandii w Zatorze. 

6. 
Nowoczesne nauczanie 
naturalny wzrost 
kompetencji 

602.883 zł 203.484 zł 

19 grudnia zmniejszono plan 
wydatków o łączną kwotę 
399.399 zł, (w tym wydatki 
bieżące o kwotę 293.998 zł oraz 
wydatki majątkowe o kwotę 
105.401 zł), przesuwając te 
środki do wykorzystania w 2018 
roku. Zmiana wynikała 
z przesunięcia zakupu części 
sprzętu z 2017 na 2018 rok oraz 
przesunięcia terminu zajęć 
w ramach projektu. 

7. 

e-usługi cyfrowych 
zasobów geodezyjnych 
i kartograficznych 
województwa opolskiego 

1.820 zł 0 zł 

Plan wydatków majątkowych 
w kwocie 1.820 zł zlikwidowano 
19 grudnia, przesuwając te środki 
na rok 2018. Zmiana wynikała 
z informacji otrzymanej od lidera 
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projektu – Powiatu Opolskiego 
o niezrealizowaniu w roku 2017 
prac wymagających przekazania 
przez Powiat Krapkowicki dotacji 
na rzecz lidera projektu. 

8. 
Kształcenie zawodowe dla 
rynku pracy - 1 

87.150 zł 3.065 zł 

19 grudnia zmniejszono plan 
wydatków bieżących o kwotę 
84.085 zł, przesuwając te środki 
na rok 2018. Niewykorzystanie 
środków wiązało się 
z przedłużającą się procedurą 
wyboru dostawców sprzętu 
i materiałów do zajęć. 

9. 
Aktywni w życiu, kreatywni 
na rynku pracy 

85.174 zł 85.174 zł 
Zmiany w trakcie roku miały 
charakter przesunięć w obrębie 
ustalonego planu finansowego. 

10. 
Nasza opowieść – 
prawdziwa historia 
Our story – true story 

63.000 zł 68.919 zł 

23 marca zwiększono plan 
wydatków bieżących o kwotę 
5.919 zł, która stanowiła 
niewykorzystane środki z roku 
2016. 

11. 
Usługi zdrowotne dla osób 
starszych w Powiecie 
Krapkowickim  

175.799 zł 0 zł 

Plan wydatków w kwocie 
175.799 zł (w tym wydatki 
bieżące – 75.739 zł oraz wydatki 
majątkowe – 100.060 zł) 
zlikwidowano 19 grudnia, 
przesuwając te środki na rok 
2018. Zmiana wynikała 
z opóźnienia procedury wyboru 
dostawcy sprzętu 
rehabilitacyjnego.  

 
Wydatki maj ątkowe zaplanowane w wysokości 6.095.741 zł wykonano w kwocie 5.810.091,20 zł 

(95,3% planu). Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 13,3%.  
Rezerwę inwestycyjną zaplanowaną na rok budżetowy 2017 w kwocie 200.000 zł wykorzystano  

w łącznej kwocie 134.237 zł na: 
1) zadanie pn. „Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego” – kwota 5.000 zł; 
2) projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – kwota 

23.734 zł; 
3) zadanie pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” – kwota 5.503 zł; 
4) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na 

skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach” – kwota 100.000 zł. 
 

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 3. 

Tabela 3. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2017 roku  

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego 
Wykonanie 

w zł 

Jednostka koordynująca STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH 

1. 
600 

Transport 
60014 

Drogi publiczne 
6050 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra - 
Rzepcze 

2.982.269,93 
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2. 
 i łączność powiatowe Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry 

Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu 
z ul. Nową w Zdzieszowicach 

1.526.326,38 

3. 
60016 

Drogi publiczne 
gminne 

6300 

Dotacja dla Gminy Gogolin na realizację zadania 
pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego 
obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową 

1831 O" 

750.000,00 

4. 
710 

Działalność 
usługowa 

71012 
Zadania z zakresu 

geodezji 
 i kartografii 

6060 

Zakup sprzętu informatycznego oraz 
oprogramowania dla zakładania i aktualizowania 

operatów ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów 
rolnych 

18.972,75 

5. 
750 

Administracja 
publiczna 

75020 
Starostwa 
powiatowe 

6060 
Zakup klimatyzatorów do budynku 

administracyjnego Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 

25.584,00 

6. 754 
Bezpieczeństwo 

publiczne 
i ochrona 

przeciwpożarowa 

75412 
Ochotnicze straże 

pożarne 
6300 

Dotacje na zakup sprzętu dla ochotniczych straży 
pożarnych 

20.000,00 

7. 
75421  

Zarządzanie 
Kryzysowe 

6060 
Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania 

kryzysowego 
24.376,14 

8. 

801 
Oświata 

i wychowanie 

80130 
Szkoły zawodowe 

6057 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych 
dla regionu branżach 

84.318,85 

6059 19.915,72 

6057 Wsparcie kształcenia zawodowego                                              
w kluczowych dla regionu branżach (wydatki, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017) 

68.228,26 

6059 17.949,25 

9. 
80195 

Pozostała 
działalność 

6067 Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost 
kompetencji 

6.713,30 

6069 1.184,70 

10. 6050 
Zakup i montaż monitoringu na terenie Zespołu 

Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima 
w Krapkowicach 

12.000,00 

11. 
803 

Szkolnictwo 
wyższe 

80395 
Pozostała 

działalność 
6220 

Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na budowę 
Wydziału Lekarskiego 

50.000,00 

12. 
852 

Pomoc społeczna 

85295 
Pozostała 

działalność 

6057 Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 

31.300,00 

6059 22.014,12 

13. 900 
Gospodarka 
komunalna 
 i ochrona 
środowiska 

90005 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego 

i klimatu 

6050 
Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo 

- Leczniczego w Górażdżach 
31.980,00 

14. 6230 
Dotacje na realizację zadań służących ochronie 

powietrza 
100.000,00 

Jednostka koordynująca 
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KILI ŃSKIEGO 

W KRAPKOWICACH 

15. 
801 

Oświata 
i wychowanie 

80110 
Gimnazja 

6050 
Zakup wyposażenia i przeprowadzenia 
okablowania do szkolnego radiowęzła 

2.880,00 

80120 
Licea 

ogólnokształcące 
8.976,00 

80150 
Realizacja zadań 

144,00 
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wymagających 
stosowania 
specjalnej 

organizacji nauki 
i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży 

w szkołach 
podstawowych, 

gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, 

liceach 
profilowanych 

i szkołach 
zawodowych oraz 

szkołach 
artystycznych 

Jednostka koordynująca 
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II 

W ZDZIESZOWICACH 

16. 
801 

Oświata 
i wychowanie 

80130 
Szkoły zawodowe 

6060 
Zakup tablicy interaktywnej, w zestawie  

z projektorem multimedialnym, do pracowni 
zawodowej 

4.957,80 

RAZEM 5.810.091,20 

 
Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego ustalony został na łączną kwotę  

1.499.738 zł i wykonany w kwocie 1.495.662,41 zł (99,7% planu). Dotacje przekazano: 
1) Województwu Opolskiemu na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli – dotacja 

w rozdziale 80146 w kwocie 17.692,00 zł; 
2) Gminie Krapkowice na dofinansowanie: 

a) organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w pozaszkolnym punkcie 
katechetycznym dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Krapkowicki – dotacja 
w rozdziale 80195 w kwocie 860,78 zł, 

b) kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 
53.319,74 zł, 

c) prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 
30.000,00 zł, 

d) organizacji w dniu 1 maja 2017 r. w Krapkowicach XXXV Krapkowickiego Biegu Ulicznego 
2017 – dotacja w rozdziale 92605 w  kwocie 8.000,00 zł; 

3) Gminie Gogolin na: 
a) realizację zadania pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli 

z drogą powiatową 1831 O" – dotacja w rozdziale 60016 w kwocie 750.000,00 zł, 
b) realizację jubileuszowego przedsięwzięcia kulturalnego „50. rocznica nadania praw miejskich 

oraz 50. rocznica odsłonięcia pomnika Karolinki i Karlika”. Dotacja została przeznaczona na 
pokrycie części kosztów związanych z organizacją koncertu finałowego „XX Opolskiego 
Święta Pieśni Ludowej – Gogolin 2017” Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” – dotacja 
w rozdziale 92105 w kwocie 30.000,00 zł; 

4) Gminie Zdzieszowice na zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej: 
a) agregatu prądotwórczego dużej mocy – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 7.500,00 zł, 
b) detektora wielogazowego – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 2.500,00 zł; 

5) Gminie Strzeleczki na zakup silnika spalinowego do pontonu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łowkowicach – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 10.000,00 zł; 

6) Powiatowi Bytowskiemu na usuwanie skutków nawałnic – dotacja w rozdziale 75478 w kwocie 
29.996,19 zł; 

7) Uniwersytetowi Opolskiemu na budowę Wydziału Lekarskiego – dotacja w rozdziale 80395 
w kwocie 50.000,00 zł; 
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8) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Komornikach na 
wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich prospektu organowego w kościele – dotacja 
w rozdziale 92120 w kwocie 5.000,00 zł; 

9) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Błażeja w Januszkowicach na wykonanie prac restauratorskich 
oraz robót budowlanych polegających na renowacji tynków, malowaniu elewacji oraz wymianie 
pokrycia dachowego w kościele – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 15.000,00 zł; 

10) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Dobrej na wymianę zniszczonych 
elementów konstrukcji więźby dachowej w budynku kościoła – dotacja w rozdziale 92120 
w kwocie 15.000,00 zł; 

11) Fundacji Togatus Pro Bono na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 
75515 w kwocie 60.725,88 zł; 

12) osobom fizycznym na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza, tj. na wymianę 
kotłów c.o. i podłączenie do sieci ciepłowniczej – dotacja w rozdziale 90005 w kwocie 
100.000,00 zł; 

13) organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 310.067,82 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji 
udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2017 roku”, 
stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej. 

 
Na dzień 31.12.2017 r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 

8.056.700 zł, z tego: z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2009 roku w łącznej kwocie 
4.990.000 zł i w 2017 roku w łącznej kwocie 1.000.000 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 
2.066.700 zł.  

Umowy emisji obligacji komunalnych zawarto z: 
1) Bankiem DnB NORD Polska S.A. (obecnie DNB Bank Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie 

w dniu 24 sierpnia 2009 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 13 seriach z terminem 
wykupu przypadającym na lata 2011 – 2023. Emisja obligacji miała na celu pokrycie wydatków 
związanych z rozbudową szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia; 

2) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 grudnia 2017 r. 
Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 7 seriach z terminem wykupu przypadającym na 
lata 2019 – 2025. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu 
Krapkowickiego. 
Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu 25 października 2016 r. umowę o pożyczkę w kwocie 2.076.700 zł na 
dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Zdzieszowicach”. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2017 – 2026. 

 
Na dzień 31.12.2017 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań 

finansowych. 

Początkowy plan rozchodów na 2017 rok ustalony w kwocie 1.304.642 zł uległ zmniejszeniu 
o łączną kwotę 319.740 zł, w związku z umorzeniem decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20% pożyczki zaciągniętej na „Termomodernizację 
budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia” na kwotę 122.380 zł oraz 
20% pożyczki zaciągniętej na „Termomodernizację budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach” na 
kwotę 197.360 zł. 

Wykonane rozchody Powiatu Krapkowickiego w 2017 roku w wysokości 984.902 zł obejmują: 
1) wykup siódmej serii obligacji komunalnych – 860.000 zł; 
2) spłatę jednej (ostatniej) raty pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja 

budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia” – 27.188 zł; 
3) spłatę dwóch (ostatnich) rat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja 

budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach” – 87.714 zł; 
4) spłatę pierwszej raty pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach” – 10.000 zł. 


