
  

Część 3 
 

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA 
BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU 
 

Rada Powiatu Krapkowickiego Uchwałą Nr XXXII/235/2017 w dniu 19 grudnia 2017 r. uchwaliła 
budżet zawierający plan: 
1) dochodów w kwocie 44.821.670 zł, w tym: 

a) dochody bieżące – 40.667.014 zł, 
b) dochody majątkowe – 4.154.656 zł; 

2) wydatków w kwocie 52.450.475 zł, w tym: 
a) wydatki bieżące – 40.734.954 zł, 
b) wydatki majątkowe – 11.715.521 zł; 

3) przychodów – 8.688.969 zł; 
4) rozchodów – 1.060.164 zł. 
 
I.  WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUD ŻETU POWIATU 

KRAPKOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 
 

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian, plan dochodów Powiatu Krapkowickiego 
ustalono na kwotę 45.936.668 zł (w tym dochody bieżące – 41.782.862 zł oraz dochody majątkowe – 
4.153.806 zł). 

 
Dochody wykonane na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 24.387.667,22 zł, co stanowi 53,1% planu.  

Na tę kwotę składały się: 
1) dochody bieżące – 22.785.363,08 zł (93,4%); 
2) dochody majątkowe – 1.602.304,14 zł (6,6%). 

 
 Strukturę wykonanych dochodów w I półroczu 2018 roku przedstawia Wykres 1. 
 
Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2018 roku 

 



  

 
 Dochody własne zostały wykonane w kwocie 11.020.871,93 zł (53,6% zakładanego planu).  
W grupie tych dochodów dominującą rolę odegrały: 
1) dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75622  

§ 0010). W I półroczu 2018 roku wykonano dochody w kwocie 5.926.601,00 zł, co stanowi 
47,60% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 roku nastąpił wzrost dochodów z tego 
tytułu o kwotę 587.675,00 zł (tj. o 11,1%); 

2) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690). Wykonanie 
dochodów z tego tytułu na koniec I półrocza 2018 roku wyniosło 886.973,85 zł, tj. 177,4% 
planowanych dochodów; 

3) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami 
Skarbu Państwa (rozdział 70005 § 2360) wykonane w  wysokości 800.175,82 zł, tj. 99,7% planu; 

4) dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75622  
§ 0020). W I półroczu 2018 roku wykonano dochody w kwocie 673.390,32 zł, co stanowi 74,8% 
planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 roku nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu  
o kwotę 405.747,39 zł; 

5) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75618 § 0420) zostały wykonane w kwocie 
666.639,25 zł, co stanowi 54,2% planu; 

6) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 351.937 zł (rozdział 75814 § 0940), co 
stanowi 100,0% planu; 

7) wpłaty z gmin i powiatów tytułem zwrotu kosztów utrzymania za pobyt dzieci umieszczonych  
w rodzinach zastępczych (rozdział 85508 § 2900) oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
(rozdział 85510 § 2900) na terenie Powiatu Krapkowickiego (355.832,64 zł, tj. 42,2% planu), 
a także za usługi świadczone na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” 
w Krapkowicach (rozdział 85202 § 0830 i § 2900 – 449.915,67 zł, co stanowi 50,9% planu). 

 
W grupie dochodów własnych na II półrocze zaplanowano dochód w wysokości 725.800 zł z tytułu 

sprzedaży lokali w budynku przy ul. Szkolnej w Krapkowicach. 
 

Dochody budżetu Powiatu Krapkowickiego z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 7.549.274 zł  
i zostały zrealizowane w 58,7% zakładanego planu. Poszczególne części subwencji, tj. oświatowa, 
wyrównawcza i równoważąca otrzymywane były w terminach określonych ustawowo. 

 
Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej 

kwocie 3.744.113,04 zł na realizację: 
1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.675.875,04 zł. 

Rok 2018 jest pierwszym rokiem realizacji przez Powiat Krapkowicki: 
a) zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu 

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 
w latach 2017-2020” (Dz.U. z 2016 r., poz. 2140 z późn. zm.). W ramach tego zadania zostanie 
zakupione wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Krapkowicach. Dotację przyznano w rozdziale 75295 w § 2110 w kwocie 
31.000 zł, a jej wykonanie zaplanowano na II półrocze 2018 roku, 

b) rządowego programu „Dobry start”, którego celem jest wypłacenie jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W ramach tego zadania Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach wypłaci świadczenia 90 osobom. W I półroczu 
2018 roku przyznano środki w kwocie 900 zł, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - 
dodatek specjalny dla pracownika zajmującego się realizacją tego programu, natomiast 
w II półroczu 2018 roku przyznane zostaną środki w kwocie 27.000 zł (90 osób 
x 300 zł) na wypłatę świadczeń – dotacja w rozdziale 85504 w § 2110; 

2) zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej – 56.940 zł. Dotacja w kwocie 5.940 zł dotyczyła zadań związanych z kwalifikacją 
wojskową w 2018 roku, a kwota 51.000 zł dotyczy realizacji przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Krapkowicach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, 



  

w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczego na obszarze powiatu; 

3) bieżących zadań własnych – 11.298 zł (51,4% planu) w rozdziale 85202 w § 2130. Środki te 
zostały przeznaczone na zakup środków żywności dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 
„ANNA” w Krapkowicach. 

 
Ponadto w budżecie zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.068.152 zł, 

z przeznaczeniem na zadanie inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – 
Kamień Śląski od km 5+041 do km 6+757 – Etap II”. Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu. 
 

Pozyskana pomoc finansowa w formie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego 
wyniosła 1.588.853,44 zł. Środki zostały przekazane przez: 
1) Gminę Zdzieszowice na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O 

ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach” – kwota 
1.368.812,82 zł; 

2) Gminę Walce na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O ul. Opolskiej 
w zakresie budowy chodnika w miejscowości Walce” – kwota 140.000,00 zł; 

3) Gminę Gogolin na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O w zakresie 
przebudowy chodnika w miejscowości Gogolin” – kwota 80.040,62 zł. 
Dodatkowo w II półroczu planuje się otrzymać dotację z Gminy Gogolin w kwocie 15.000 zł na 

zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia 
w Gogolinie na odcinku od ul. Krótkiej do wjazdu na parking gminny”. 
 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych wyniosły w I półroczu 2018 roku 
107.935,54 zł, co stanowi 76,0% planu. Kwota ta obejmuje środki z Funduszu Pracy w rozdziale 
85322 tytułem refundacji dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradcy zawodowego, 
specjalistów do spraw programów i do spraw rozwoju zawodowego zatrudnionych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Krapkowicach (23.800,01 zł), tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników 
zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Anna” 
w Krapkowicach (15.937,30 zł) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
(4.454,36 zł), a także tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót 
publicznych, programu 12/12 oraz programu 50+w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach 
(63.743,87 zł). 
 

Środki z Funduszu Pracy otrzymano w kwocie 108.000 zł (51,5% planu) i zostały przeznaczone  
na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  
w Krapkowicach. 

 
W I półroczu 2018 roku pozyskano środki bezzwrotne w wysokości 193.431,68 zł. Kwota ta 

obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki: 
1) dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, w ramach: 
a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, tj.: 

−   Projekt pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji”, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 
22.692,74 zł – 3,8% planu), 

−   projekt pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 56.935,50 zł – 
40,9% planu), 

−   Projekt pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”, 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dotacja 
w rozdziale 85395 w kwocie 16.700,91 zł – 6,0% planu). 

Realizacja dotacji do wysokości planu przewidziana jest na II półrocze 2018 roku, 



  

b) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na projekt pn. „Aktywni 
w życiu, kreatywni na rynku pracy” (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 16.988,15 zł – 99,7 % 
planu), 

c) Programu Erasmus+, na które zostało przyznane dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji na projekt pn. „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” 
(dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 69.880,38 zł – 98,3% planu); 

2) środki z innych źródeł zagranicznych, tj. dofinansowanie przyznane przez organizację Polsko – 
Niemiecka Współpraca Młodzieży na pokrycie części kosztów organizacji obozu piłkarskiego 
realizowanego corocznie w ramach wymiany partnerskiej młodzieży z Powiatu Krapkowickiego 
oraz partnerskiego Powiatu Altenkirchen (dotacja w rozdziale 85412 w kwocie 10.234 zł, tj. 65,0% 
planu). Płatność końcową Powiat otrzyma w II półroczu. 

Ponadto w II półroczu planowany jest wpływ dotacji celowych na: 
1) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014 – 2020: 
a) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w rozdziale 80130 w kwocie 
225.281 zł, 

b) „Bli żej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w rozdziale 85295 w kwocie 274 zł, 

c) „Bli żej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w rozdziale 85295 w kwocie 636.287 zł, 

d) „Własny biznes lepsza przyszłość!”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w rozdziale 85395 w kwocie 8.970 zł, 

e) „Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego”, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w rozdziale 85395 w kwocie 24.420 zł, 

f) „W rodzinie lepiej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w rozdziale 85508 w kwocie 224.947 zł,  

g) „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 
Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w rozdziale 90008 w kwocie 271.226 zł. 

 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

w kwocie 75.187,59 zł  (50,0% planu) pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
i są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne. 
 

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 9.964.195 zł z tytułu: 
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 

2.964.195 zł. Na koniec 2017 roku stan wolnych środków do wykorzystania w 2018 roku i w latach 
następnych wynosił 5.100.487,25 zł; 

2) obligacji komunalnych – 7.000.000 zł. Emisję obligacji i wykonanie przychodów z tego tytułu 
planuje się w II półroczu 2018 roku. 

 
Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec I półrocza 2018 roku wynosiły ogółem  

2.369.932,53 zł, w tym: 
1) należności wymagalne w kwocie 571.582,28 zł, głównie z tytułu wieczystego użytkowania 

nieruchomości Skarbu Państwa, zwrotu kosztów usuwania i przechowywania porzuconych 
pojazdów, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych  
i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, nienależnie pobranych świadczeń na 
kontynuowanie nauki oraz nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby 
bezrobotne i pracodawców; 

2) pozostałe należności – 1.487.269,20 zł, głównie z tytułu należnych Powiatowi Krapkowickiemu 
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należności z tytułu czynszu za 



  

najem nieruchomości, należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci 
w rodzinach zastępczych oraz nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy; 

3) pożyczki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – 
311.081,05 zł. Kwota ta stanowi należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu 
państwa z tytułu rozłożonych na raty należności długoterminowych za przekształcenie prawa 
wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności. 


