
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2022-2035 Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego 

 

Dochody 

 
Dochody na 2022 rok ustalono w oparciu o wskaźniki budżetowe i inne wskaźniki 

wynikające z wytycznych Ministra Finansów, przedłożone materiały przez 

jednostki organizacyjne oraz informacje w zakresie przewidywanego wykonania 

dochodów i wydatków za 2021 rok zawarte w sieci urządzeń finansowo-

księgowych Starostwa Powiatowego i Powiatu (organ). 

 

Dla zaplanowania dochodów na lata następne prognozy uwzględniono zapisy 

ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U  z 2021 poz. 1927) 

oraz przyjęto założenia zawarte w Wytycznych (Aktualizacja – sierpień 2021 r.) 

Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2021r. dotyczących stosowania jednolitych 

wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków 

finansowych projektowanych ustaw w latach 2021-2025 uwzględniając 

uwarunkowania ekonomiczne, których wystąpienie jest przewidywane od 2022 

roku.  Założono coroczną niedużą tendencję wzrostu od roku 2023 do roku 2025 

dochodów bieżących dla dochodów z tytułu udziałów w podatkach oraz tendencję 

zmienną z tytułu subwencji ogólnej przede wszystkim spowodowaną zmieniającą 

się częścią oświatową uwzględniającą zmianę liczby uczniów w latach 2022-2025  

(na podstawie informacji z Wydziału Oświaty – pismo z dnia 29.10.2021 r.) i 

wprowadzeniem od 2023 roku dochodu z tytułu subwencji rozwojowej. Od 2026 

przyjęto stały poziom dochodów w wysokości dochodów roku 2025. Pozostałe 

dochody bieżące zaplanowano z tendencją zmienną, a  dochody  z tytułu dotacji i 

środków przeznaczonych na cele bieżące z niewielką tendencją wzrostową w 

stosunku do poziomu planu roku 2022, gdyż ich wysokość jest w większości 

naliczana zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. dotacje), a ewentualny ich 

wzrost lub spadek będzie miał wprost proporcjonalne przełożenie na wysokość 

wydatków bieżących z nich finansowanych.  

 

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 zaplanowano dochody ogółem 

na kwotę 4.880.243,25 zł, w tym: 



 ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek finansów publicznych oraz 

ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4.189.500,00 zł na 

zadanie „Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej 

w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” - środki 

z Rządowego Funduszu Polski Ład  

 z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji celowych 

otrzymanych 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 w kwocie ogółem 689.293,25 zł na zadania: 

 - „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. Opolskim poprzez zakup 

środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i 

usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”(289.293,25 zł) 

- „Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7” 

(300.000,00 zł) realizowane w ramach Lokalnych Planów Rewitalizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 

- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza w Bierawie” (100.000,00zł), 

 ze sprzedaży majątku w kwocie 1.450,00 zł 

Natomiast w 2023 roku planuje się sprzedaż mienia ruchomego w kwocie 

2.000,00 zł., w 2024 roku 3.000,00 zł., a od 2025 roku po 4.000,00 zł w każdym 

z lat budżetowych. 

     Należy zaznaczyć, że w projekcie budżetu na 2022 r. wynik budżetu jest 

wynikiem ujemnym w wysokości 8.650.785,93 zł, a także wynik działalności 

bieżącej (dochody bieżące-wydatki bieżące) jest wynikiem ujemnym w kwocie 

1.562.842,95 zł. 

Ujemny wynik na działalności operacyjnej jest spowodowany spadkiem 

dochodów bieżących, w tym przede wszystkim z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który w projekcie budżetu na 

2022 r. zmniejszył się o kwotę 1.741.533,00 zł w stosunku do planu z tego tytułu 

dochodów na dzień 01.01.2021r.  Dochody z tytułu udziału we wpływach z 



podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wzrosły o kwotę 435.783,00 zł w 

stosunku do planu  z dnia 01.01.2021r., jednakże w stosunku do planu dochodów 

na dzień 31.10 br. nastąpił spadek dochodów z tytułu PIT o kwotę 2.556.076,00zł 

i z tytułu CIT o kwotę 214.217,00 zł. Łączna kwota spadku dochodów z tytułu 

udziału w podatkach PIT i CIT w stosunku do projektu budżetu 2022r. wynosi 

2.770.293,00 zł. Należy założyć, że dochody te mają znaczący wpływ na 

nadwyżkę operacyjną i winny finansować wydatki bieżące, w tym wynikające  z 

umów wieloletnich zawartych w 2021 roku i dotyczących przede wszystkim 

bieżącego utrzymania dróg powiatowych, wzrostu wynagrodzeń pracowników 

oraz organizacji transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. 

Zarząd Powiatu opracowując projekt budżetu Powiatu Kędzierzyńsko –

Kozielskiego na 2022r. i obserwując wpływ zmian podatkowych na 

zmniejszające się wielkości dochodów bieżących z tytułu udziału w podatkach 

dochodowych postanowił w roku budżetowym 2022 dokonać analizy wydatków 

bieżących oraz ich ograniczenia. 

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego informuje, że zgodnie z zapisem 

art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1927) w zakresie zmian w art.9 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie 

ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2500) 

dokonuje  wyboru średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat 

relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu- Uchwała nr 

145/592/2021 Zarządu Powiatu  Kędzierzyńsko-Kozielskiego  z dnia 15 listopada 

2021r w sprawie wyboru okresu średniej arytmetycznej stosowanego do 

wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. 

W związku z powyższym, a mianowicie wyboru przez Zarząd Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego wariantu  7-letniej średniej arytmetycznej relacji 

dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu wydruk (w 

załączeniu do części opisowej) z programu BESITA –Warianty średniej w WPF 

pn.: „Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu 

liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich (z uwzględnieniem art.7 z dnia 

14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2021 poz.1927) (poz.7.2 

uwzględniająca art.9 ustawy jest w zestawieniu „WPF_Analiza”)” pokazuje, że 



Powiat spełnia w Wieloletniej Prognozie Finansowej relację zawartą w art. 243 

ust.1 ustawy o finansach publicznych. Spełnia również tę relację przy wariancie 

średniej 3-letniej (poz.8.3.1) dla danych obliczonych w oparciu o wykonanie roku 

2021, natomiast nie spełnia w 2024r dla danych obliczonych w oparciu o plan 3 

kwartału 2021r. (poz.8.3). 

Przyczyny powodujące ten stan zostały omówione we wcześniejszej części 

objaśnień. 

 

Wydatki 
 

Wydatki ogółem zaplanowano z tendencją zmienną, w tym wydatki bieżące od 

2023 do 2025 roku również zaplanowano z uwzględnieniem tej zmiennej 

tendencji spowodowanej zmieniającymi się wydatkami na oświatę 

uwzględniającymi liczbę uczniów, a od 2026 r. na stałym poziomie w każdym z 

lat budżetowych. 

 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 

zaciągniętych kredytów oraz uwzględniając fakt podnoszenia od IV kwartału br. 

przez Radę Polityki Pieniężnej stopy referencyjnej, co spowoduje wzrost odsetek 

od zaciągniętych kredytów. 

 

Z uwzględnieniem tej samej zasady zaplanowano wysokość rozchodów. 

 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji są wymienione w załączniku Wykaz 

przedsięwzięć wieloletnich i będą realizowane w latach 2022-2029, na łączną 

kwotę wydatków ogółem 26.191.162,83 zł w tym: 

 wydatki bieżące w kwocie 17.579.406,66 zł, w tym m.in.: 

= zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 

 „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez 

zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do 

przeciwdziałania i usuwanie skutków zagrożeń w tym związanych z 

Covid-19” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 

ogółem 2.560,00 zł, w tym na 2022 rok kwotę 2.560,00 zł, 

= pozostałe zdania, w tym m.in.: 

 „Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach 

pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” – zadanie 

realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie ogółem 



9.927.649,00zł, w tym na 2022 rok kwotę 3.541.600,00 zł, na rok 2023 

kwotę 3.349.233,00 zł., na rok 2024 kwotę 1.824.616,00 zł, 

 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w tym na terenie Gmin: Kędzierzyn-

Koźle, Cisek, Pawłowiczki” – zadanie realizowane przez Starostwo 

Powiatowe w kwocie ogółem 1.466.457,00 zł, w tym na rok 2022 kwotę 

942.571,00 zł,  

 „Remonty cząstkowe dróg powiatowych”- zadanie realizowane przez 

Starostwo Powiatowe w kwocie ogółem 1.200.000 zł, w tym na rok 2022 

kwotę 295.000,00 zł,  

 „Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów 

zielonych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych, trawników, 

poboczy, skarp i rowów Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 

2021-2023”- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 

ogółem 737.727,00 zł, w tym na rok 2022 kwotę 245.909,00 zł, na rok 

2023 kwotę 245.909,00 zł, 

 „Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem czystości dróg 

i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

w latach 2021-2023”- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe 

w kwocie ogółem 730.890,00 zł, w tym na rok 2022 kwotę 243.630,00zł, 

na rok 2023 kwotę 243.630,00 zł, 

 „Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 

kwocie ogółem 587.004,32 zł., w tym na rok 2022 kwotę 293.502,16 zł, 

na rok 2023 kwotę 293.502,16 zł, 

 „Realizacja zadań z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w 

trybie art. 30a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu 

drogowym” - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 

ogółem 428.000 zł, w tym na rok 2022 kwotę 130.000,00 zł i na 2023 

kwotę 44.000,00 zł, 

 wydatki majątkowe w kwocie 8.611.756,17 zł,  w tym m.in.: 

= 340.345,00 zł na projekt pn.: „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. 

opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem 

do przeciwdziałania i usuwanie skutków zagrożeń w tym związanych z Covid-

19”, w tym na 2022 rok kwotę 340.345,00 zł, 

= kwotę 600.000,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa boiska 

wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 

Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7” - w tym na 2022 rok kwotę 



600.000,00zł, 

= 2.153.084,47 zł na zadanie pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O 

Większyce – Łężce – DK Nr 38: Etap I”, w tym na 2022 rok kwotę 

1.795.374,03 zł, 

= kwotę 487.492,74 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie –Koźlu – przebudowa 

przejścia dla pieszych od strony DW nr 408”, w tym na 2022 rok kwotę 

324.995,16 zł, 

= kwotę 625.530,45 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie –Koźlu – przebudowa 

przejścia dla pieszych od strony ulicy Józefa Bema ”, w tym na 2022 rok kwotę 

417.020,30 zł, 

= kwotę 70.000,00 zł na zadanie -wykonanie dokumentacji technicznej do zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce-Łężce-DK Nr 38:Etap III”,  

w tym na 2022 rok kwotę 28.000,00 zł 

= kwotę 363.063,06 zł na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze 

powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa w sąsiedztwie Gminnego Centrum Kultury 

i Rekreacji w Bierawie ”, w tym na 2022 rok kwotę 242.042,04 zł, 

= kwotę 150.000,00 zł na zadanie -wykonanie dokumentacji technicznej do 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 O Zwiastowice –Ucieszków””, 

w tym na 2022 rok kwotę 69.000,00 zł, 

= kwotę 616.277,44 zł na zadanie „Przebudowa pomieszczeń laboratorium 

Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne 

pomieszczenia wielofunkcyjne- I etap””, w tym na 2022 rok kwotę 391.242,46 zł, 

= kwotę 150.000,00 zł na zadanie „Modernizacja stolarki wewnętrznej 

i wykonanie zewnętrznych powłok lakierniczych na statku szkolnym DOBOSZ”, 

w tym na 2022 rok kwotę 78.000,00 zł, 

= kwotę 442.386,86 zł na zadanie „Utworzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej o charakterze interwencyjnym w budynku przy ul. Skarbowej 8 

w Kędzierzynie-Koźlu-część I i II”, w tym na 2022 rok kwotę 367.386,86 zł, 

= kwotę 139.614,55 zł na zadanie „Zakup i montaż klimatyzatorów oraz 

modernizacja sieci elektrycznej w budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu”, w tym na 2022 rok kwotę 92.588,55 zł 

= kwotę 1.115.917,00 zł na zadanie „Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy 

Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-

Koźlu wraz zagospodarowaniem terenu”, w tym na 2022 rok kwotę 739.484,81 zł 



= kwotę 205.850,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoleniowo-

oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu”, w tym 

na 2022 rok kwotę 205.112,00 zł 

= kwotę 100.847,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku po Stacji Kontroli 

Pojazdów na wyspie w Kędzierzynie-Koźlu”, w tym na 2022 rok kwotę 

86.702,00 zł 

= kwotę 57.195,00 zł na zadanie „Zakup klimatyzacji wraz z montażem 

w Wydziale Geodezji znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy 

ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu”, w tym na 2022 rok kwotę 14.883,00 zł 

= kwotę 140.400,10 zł na zadanie „Przebudowa parkingów przy ul. Harcerskiej 

w Kędzierzynie-Koźlu”, w tym na 2022 rok kwotę 140.400,10 zł 

= kwotę 105.900,00 zł na zadanie „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 

1403 O w miejscowości Landzmierz”, w tym na 2022 rok kwotę 105.900,00 zł 

= kwotę 450.000,00 zł na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 

1433 O w miejscowości Stara Kuźnia”, w tym na 2022 rok kwotę 351.179,92 zł 

= kwotę 112.852,50 zł na zadanie „I etap zadania Termomodernizacja budynku 

głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem 

instalacji fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowej o audytu 

energetycznego wraz z nadzorem autorskim”, w tym na 2022 rok kwotę 

75.030,00 zł 

 

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się również realizację inwestycji 

jednorocznych, w tym m.in.:  

= kwota 4.655.000,00 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku głównego 

Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji 

fotowoltaicznej” (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 

4.189.500,00 zł 

= kwota 285.500,00 zł na zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w 

budynku przy ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu” 

= kwota 327.000,00 zł – dla Starostwa Powiatowego, w tym: 

 kwota 200.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 

Mickiewicza w Bierawie” 

 kwota 80.000,00 zł na nadzór inwestorski nad inwestycjami 

 kwota 20.000,00 zł na „Zakup oprogramowania do tworzenia kopii maszyn 

wirtualnych” 

 kwota 27.000,00 na „Zakup centralnego systemu zbierania logów”  

 



Przychody 
 

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 10.520.470,79 zł, w tym 

z tytułu: przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w kwocie 

2.959.456,85 zł., w tym z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych kwota 2.519.456,85 zł i środków z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg kwota 400.000,00 zł oraz z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska kwota 40.000,00 zł (§905), wolnych środków, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.561.013,94 zł (§950). 

Dla sfinansowania wydatków i rozchodów zaplanowanych w projekcie budżetu 

na 2022r. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nie planuje zaciągać 

kredytu. 

Dodatni wynik budżetu (wolne środki/nadwyżka budżetowa) uzyskiwany od roku 

2023 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu.  

 

Rozchody 
 

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych 

kredytów. Kwota zaplanowanych w 2022 roku rozchodów wynosi 

1.869.684,86zł, w tym:  

1) kredytów zaciągniętych:  

- w 2013 roku – spłata w kwocie 517.134,12 zł 

- w 2014 roku – spłata w kwocie 223.044,00 zł 

- w 2015 roku – spłata w kwocie 244.192,92 zł  

- w 2017 roku - spłata w kwocie 107.112,00 zł 

- w 2018 roku – spłata w kwocie 540.105,84 zł  

- w 2019 roku - spłata w kwocie 89.389,56 zł  

- w 2020 roku - spłata w kwocie 148.708,52 zł,  

 

Spłata długu jest finansowana w 2022 roku wolnymi środkami o których mowa 

w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, a od 2023 roku nadwyżką 

budżetową (wolnymi środkami). 

 

 


