
  

II.  WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUD ŻETU POWIATU 
KRAPKOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 

 
W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2018 roku zmian, plan wydatków Powiatu 

Krapkowickiego ustalono na kwotę 54.840.699 zł.  
 

Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 25.738.644,99 zł, co stanowi 46,9% planu.  
Na kwotę tę składały się: 
1) wydatki bieżące – 19.888.400,59 zł (77,3%); 
2) wydatki majątkowe – 5.850.244,40 zł (22,7%). 
 

Wydatki bieżące w I półroczu 2018 roku dotyczyły głównie zadań związanych 
z funkcjonowaniem jednostek. Strukturę wydatków bieżących przedstawia Tabela 1. 
 
Tabela 1. Struktura wydatków bieżących Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2018 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
PLAN 

NA 
30.06.2018 r. 

WYKONANIE  % 
WYKONANIA  

UDZIAŁ % 
W 

WYDATKACH 
OGÓŁEM 

Wydatki bieżące, w tym: 41.852.370 19.888.400,59 47,5 77,3 

1. 
Wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane 

23.419.989 12.280.462,46 52,4 47,7 

2. 

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

11.970.541 5.242.382,73 43,8 20,4 

 2.1 Wydatki remontowe 1.578.482 668.871,41 42,4 2,6 

3. 
Dotacje na zadania 
bieżące 

659.133 406.187,69 61,6 1,6 

4. 
Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 

3.103.127 1.450.605,26 46,7 5,6 

5. 

Wydatki na programy 
finansowane z udziałem 
środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

2.423.730 471.441,20 19,5 1,8 

6. Obsługa długu 275.850 37.321,25 13,5 0,2 
  

Wydatki remontowe zaplanowano na kwotę 1.578.482 zł, a wykonano w kwocie 668.871,41 zł 
(42,4% planu). 
 

Zadania remontowe objęły: 
1) remonty dróg powiatowych na łączną kwotę 516.682,47 zł, w tym: 

a) remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Gminy Strzeleczki – kwota 171.661,00 zł, 
b) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O ul. Opolskiej w miejscowości Kujawy,  

na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 409 do zjazdu na działkę nr 1277/14 – kwota 154.852,29 
zł, 

c) remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1210 O ul. Konopnickiej w miejscowości 
Brożec, w miejscu nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – kwota 143.075,45 zł, 

d) utwardzenie pobocza w miejscowości Chorula, w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O w rejonie 
skrzyżowania obok remizy – kwota 39.220,91 zł, 

e) remonty samochodów służbowych oraz sprzętu wykorzystywanego przy pracach na drogach 
powiatowych – łączna kwota 2.759,97 zł, 



  

f) wymiana uszkodzonych rur pod zjazdem do posesji nr 11 przy ul. Opolskiej w Kujawach na 
odcinku 15 m – kwota 2.652,85 zł, 

g) remont nawierzchni wykonanej z kostki brukowej na rondzie w miejscowości Walce, 
ul. Opolska – kwota 2.460,00 zł; 

2) w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach: 
a) remont sali nr 33 – kwota 40.467,00 zł, 
b) remont sali nr 20 – kwota 38.868,00 zł, 
c) remont sali nr 24 – kwota 38.683,50 zł, 
d) remont instalacji szkolnego radiowęzła – kwota 3.075,00 zł; 

3) bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia i pomieszczeń zajmowanych przez jednostki Powiatu, 
w tym w: 
a) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach – kwota 19.267,69 zł, 
b) Starostwie Powiatowym w Krapkowicach – kwota 4.417,52 zł (w tym 260,00 zł na naprawę 

pralki w mieszkaniu chronionym na os. 1000-lecia w Krapkowicach), 
c) Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach – kwota 3.875,62 zł, 
d) Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – kwota 1.382,52 zł, 
e) Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach – kwota 713,40 zł, 
f) Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach – kwota 610,01 zł, 
g) Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach – kwota 602,70 zł, 
h) Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach – kwota 170,97 zł, 
i) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach – kwota 55,01 zł. 

  
Pozostałe zaplanowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku albo na 

dzień 30.06.2018 r. były w trakcie realizacji, a płatność za wykonanie nastąpi w II półroczu. 
 

Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na zadania bieżące ustalony został na łączną 
kwotę 659.133 zł, a wykonany w kwocie 406.187,69 zł (61,6% planu). 
 
Dotacje przekazano: 
1) Fundacji Togatus Pro Bono na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 

75515 w kwocie 35.423,43 zł; 
2) Województwu Opolskiemu na wspólną organizację doradztwa metodycznego w szkołach Powiatu 

Krapkowickiego. Do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 8.646,50 zł w rozdziale 
80146 – I transza. II transza, zgodnie z umową, zostanie przekazana w drugim półroczu 2018 roku; 

3) Gminie Krapkowice na: 
a) dofinansowanie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w pozaszkolnym 

punkcie katechetycznym dla ucznia Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach – dotacja 
w rozdziale 80195 w kwocie 593,79 zł, 

b) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 
w kwocie 26.660,00 zł – I i II rata kwartalna po 13.330 zł. Zgodnie z umową III i IV rata 
zostaną przekazane w drugim półroczu 2018 roku, 

c) dofinansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – dotacja w rozdziale 92116 
w kwocie 15.000,00 zł stanowi I ratę. Zgodnie z umową II rata zostanie wypłacona 
w II półroczu 2018 roku, 

d) organizację w dniu 1 maja 2018 r. XXXVI Krapkowickiego Biegu Ulicznego – dotacja 
w rozdziale 92605 w kwocie 8.000,00 zł, 

e) zakup aparatu oddechowego wraz z sygnalizatorem bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ściborowicach – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 5.000,00 zł, 

f) zakup urządzenia ratowniczego HOOLIGAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żużeli – 
dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 1.200,00 zł, 

g) zakup wytwornicy piany z zaworem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim – 
dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 1.200,00 zł, 

h) zakup preparatu odtłuszczającego i sorbentu do absorbcji paliw służących do wykonywania 
zadań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim – dotacja 
w rozdziale 90002 w kwocie 270,00 zł; 



  

4) Gminie Zdzieszowice na zakup: 
a) kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej – dotacja w rozdziale 75412 

w kwocie 3.200,00 zł, 
b) detektora wielogazowego oraz pilarki spalinowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy 

– dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 3.156,00 zł, 
c) sześciu kamizelek ratunkowych (kapoków) na wyposażenie łodzi ratowniczej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Januszkowicach – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 1.000,00 zł; 
5) Gminie Strzeleczki na zakup: 

a) kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach – w rozdziale 75412 
w kwocie 7.500,00 zł, 

b) dwóch sygnalizatorów bezruchu oraz dwóch par butów gumowych bojowych dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pisarzowicach – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 1.978,00 zł, 

c) piły do cięcia szyb, zabezpieczenia poduszek powietrznych oraz narzędzia wielofunkcyjnego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolarni – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 1.860,00 zł; 

6) stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 
w ogólnej kwocie 245.499,97 zł zgodnie z wykazem dotacji udzielonych z budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na wsparcie zadań publicznych w I półroczu 2018 roku, stanowiącym załącznik 
do niniejszej informacji opisowej; 

7) parafiom w rozdziale 92120 w łącznej kwocie 40.000,00 zł, w tym: 
a) Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jacka w Kamieniu Śląskim na wykonanie prac 

konserwatorskich i restauratorskich polegających na wymianie drzwi wejściowych (3 sztuki) 
zlokalizowanych w elewacji frontowej kościoła – dotacja w kwocie 20.000,00 zł, 

b) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Trójcy Świętej w Kujawach na wykonanie prac 
konserwatorskich i restauratorskich polegających na pracach demontażowo – 
konserwacyjnych przy instrumencie organowym znajdującym się w kościele parafialnym – 
dotacja w kwocie 20.000,00 zł. 

 
W II półroczu zostaną rozdysponowane środki w kwocie 95.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje na 

projekty w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu. W związku z tym, że żadna  
z jednostek samorządu terytorialnego nie zwróciła się do Powiatu o pomoc finansową w obszarze 
kultury, niewydatkowana pozostała kwota dotacji w rozdziale 92105 w wysokości 50.000 zł.  

 
Wydatki maj ątkowe zaplanowano w wysokości 12.988.329 zł (23,7% wydatków ogółem). Do 

końca I półrocza 2018 roku wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.850.244,40 zł (45,0% planu).  
Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych realizowanych przez: 

1) Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w rozdziale: 
a) 60014 wydatkowano środki w łącznej wysokości 5.408.376,76 zł na zadania pn.: 

•   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach” – kwota 2.741.276,73 zł. Zadanie to było 
współfinansowane przez Gminę Zdzieszowice w kwocie 1.368.812,82 zł, 

•   „Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 5+041 do km 
6+757 – Etap II” – kwota 2.135.763,61 zł. W ramach tego zadania planuje się jeszcze 
w II półroczu zakup tablic informacyjnych do zamontowania przy przedmiotowym odcinku 
drogi. Na to zadanie Powiat otrzyma w II półroczu dotację z budżetu państwa 
w kwocie 1.068.152 zł (połowa wartości zadania), 

•   „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości 
Gogolin” – kwota 160.081,25 zł. Zadanie to było współfinansowane z dotacji z Gminy 
Gogolin w kwocie 80.040,62 zł (połowa wartości zadania), 

•   „Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej ul. Reymonta w miejscowości Brożec” – 
kwota 149.660,57 zł, 

•  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1255 O wraz z przebudową skrzyżowania dróg 
powiatowych 1255 O i 1837 O w miejscowości Pisarzowice” – kwota 119.000,00 zł. Kwota 
ta dotyczy rozbiórki dwóch budynków zlokalizowanych na działce nr 922 w Pisarzowicach. 
Zadanie zaplanowano w kwocie 345.000 zł, a pozostałe środki planuje się wydatkować 
w II półroczu 2018 roku, 



  

•   „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w miejscowości Brożec” – dotacja 
przekazana Gminie Walce w kwocie 50.000,00 zł, 

•   „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie na 
odcinku od ul. Krótkiej do wjazdu na parking gminny” – kwota 27.994,60 zł. W II półroczu 
2018 roku otrzymano na to zadanie dotację z Gminy Gogolin w kwocie 13.997,30 zł (połowa 
poniesionych wydatków), 

•   „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Żużela” – kwota 
24.600,00 zł. Kwota ta dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla tego zadania, 

b) 75020 wydatkowano środki w kwocie 9.471,00 zł na zadanie pn. „Spełnienie wymogów 
przeciwpożarowych budynku Starostwa Powiatowego”. Kwota ta została przeznaczona na 
wykonanie aktualizacji projektu przebudowy starostwa w celu spełnienia wymogów 
przeciwpożarowych. Zadanie zaplanowano w kwocie 300.000 zł. Pozostałe środki zostaną 
wydatkowane w II półroczu 2018 r., 

c) 75412 wydatki zostały wykonane w kwocie 10.000,00 zł  i przeznaczone na dotację celową dla 
Gminy Zdzieszowice na zakup dwóch aparatów oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej, 

d) 80130 środki w kwocie 206.120,44 zł zostały przeznaczone na realizację projektu 
pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Kwota ta pokryła 
część kosztów za przebudowę sal lekcyjnych na pracownie zawodowe oraz część 
wynagrodzenia inspektora nadzoru. W 2018 roku planuje się wydatkować środki w łącznej 
kwocie 462.383 zł. W II półrocz Powiat zakupi sprzęt do przebudowanych pracowni, 

e) 80195 wydatkowano środki w kwocie 16.996,95 zł na zakup pracowni fonetycznej na 16 
stanowisk w ramach projektu pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji”. 
W II półroczu planuje się zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, 

f) 85202 środki w wysokości 30.719,25 zł zostały przeznaczone na  inwentaryzację budynku DPS 
„ANNA” wraz z koncepcją rozbudowy i przebudowy budynku w ramach zadania 
pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach”. Pełna 
dokumentacja zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku, 

g) 85295 zostały poniesione wydatki w kwocie 18.445,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia 
mieszkań chronionych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, 

h) 90005 wydatki zostały wykonane w kwocie 149.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na 
dotacje dla osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 
ekologiczny poprzez wymianę kotła centralnego ogrzewania (tzw. bony ekologiczne 
przyznawane zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Powiatu); 

2) Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach w rozdziałach 80115, 80117, 
80120, 80130 oraz 80151 wydatkowano środki w łącznej kwocie 615,00 zł na za wykonanie 
aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Remont części dachu budynku Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach”. Wartość całego zadania 
zaplanowano w kwocie 2.823.515 zł. 
 

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku albo są w trakcie 
realizacji, ale płatność nastąpi w II półroczu 2018 roku. Dotyczy to następujących zadań w: 
1) Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale: 

a) 60014: 
−   zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O ul. Opolskiej w zakresie budowy 

chodnika w miejscowości Walce” – zaplanowano w kwocie 321.500 zł, a na które 
otrzymano dotację z Gminy Walce w kwocie 140.000 zł, 

−   dotacja dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Malni 
i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1832 O 
biegnącej wzdłuż Cementowni Górażdże” – zaplanowano w kwocie 60.000 zł, 

−   zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O w zakresie budowy chodnika 
w m. Pietna” – zaplanowano w kwocie 50.000 zł, 



  

b) 71012 dotacja dla Powiatu Opolskiego w ramach projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – zaplanowano w kwocie 1.933 
zł, 

c) 75405 zadanie pn. „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu do Komendy 
Powiatowej Policji w Krapkowicach” – zaplanowano w kwocie 37.000 zł. W II półroczu 
Powiat podpisze porozumienie w Komendą Wojewódzką Policji w Opolu na kwotę 10.000 zł. 
Pozostałe środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji przez gminy naszego 
powiatu, 

d) 85111 zadanie pn. „Rozbudowa szpitala o część ambulatoryjną” – zaplanowano w kwocie 
2.000.000 zł, 

e) 85295 projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” – zaplanowano 
w kwocie 603.000 zł; 

2) Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w rozdziałach 80110 i 80120 zadanie pn.: 
a) „Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego 

w Krapkowicach” – zaplanowano w kwocie 105.000 zł, 
b) „Wykonanie systemu klimatyzacyjnego na poddaszu w budynku Zespołu Szkół 

im. J. Kilińskiego w Krapkowicach” – zaplanowano w kwocie 29.500 zł; 
3) Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach w rozdziałach 80115, 80117, 

80120, 80130, 80151 zadanie pn. „Rekultywacja terenu między murem a budynkami Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach” – zaplanowano w kwocie 30.000 zł; 

4) Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach w rozdziale 85395 projekt pn. „Usługi 
zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” – zaplanowano w kwocie 100.060 zł. 

 
Stan niewykorzystanej rezerwy na wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2018 r. wynosił 85.000 zł. 
 

Na dzień 30.06.2018 r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 
7.096.618 zł, w tym z tytułu wyemitowanych w 2009 i 2017 roku obligacji komunalnych w łącznej 
kwocie 5.130.000 zł oraz zaciągniętej w 2016 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1.966.618 zł.  

Umowę 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 Pekao 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 na 2017 rok. 
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”. Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2017 – 2026. Do końca 2018 roku 
przewidziano jeszcze dwie raty do spłaty w łącznej kwocie 100.082 zł. 

W II półroczu 2018 roku planuje się wyemitować obligacje komunalne w kwocie 7.000.000 zł, 
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku. Obligacje zostaną wyemitowane 
w 15 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2019 – 2033.  
  

Wykonane rozchody Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2018 roku obejmują  wykup ósmej 
serii obligacji komunalnych w wysokości 860.000 zł oraz spłatę rat pożyczki w łącznej kwocie 
100.082 zł. 

Na dzień 30.06.2018 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań. 
 

 


