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                                                                                                                     Uzasadnienie  

                       do Uchwały Nr XXXVIII/331/2021 

                       Rady Powiatu  

                       Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

                       z dnia 16 grudnia 2021 roku 

  

 
Objaśnienia do budżetu  

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2022 rok 
 

 

I. Wstęp 

 

Przy opracowywaniu budżetu Powiatu na 2022 rok uwzględniono poniższe 

przepisy prawne w obowiązującym brzmieniu: 

 

1. Ustawę z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

2. Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 

4. Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. 

5. Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

6. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. 

7. Ustawę z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających 

kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą 

ustrojową państwa. 

8. Ustawę z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw 

związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. 

9. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. 

10. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

11. Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

12. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. 

13. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych 

14. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

15. Uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr XXIV/207/2016 

z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne 

niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  

16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

17. Uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr XLIV/276/2010 
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z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

18. Uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr XI/56/2007 z dnia 

25 września 2007r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. 

19. Uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr XIII/73/2007 z dnia 

27 listopada 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

20. Ustawę z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

21. Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

22. Ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej. 

23. Ustawę z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. 

24. Ustawę z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustawach. 

 

II. Kalkulacja dochodów i wydatków 
 

Plan dochodów i wydatków opracowano w oparciu o przedłożone materiały 

jednostek organizacyjnych powiatu oraz na podstawie poniższych wskaźników 

budżetowych i innych wskaźników wynikających z wytycznych Ministra 

Finansów, a mianowicie: 

 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr 131/536/2021 

z dnia 02 września 2021 roku w sprawie wskaźników i wytycznych 

przyjętych do prac nad budżetem na 2022 rok.   

2. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 

października 2021 roku Nr ST8.4750.5.2021 informujące o przyjętych 

w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok rocznych planowanych kwotach 

poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej planowanej wysokości 

wpłaty powiatu do budżetu państwa oraz rocznej planowanej kwocie 

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. 

3. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2021 roku Nr 

FB.I.3110.15.2021.ML - załączniki do powyższego pisma zawierają wstępną 

informację o projektowanych wysokościach dotacji na zadania własne 

i z zakresu administracji rządowej, które na podstawie obowiązujących 

przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa oraz 

kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
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rządowej, przyjętych w projekcie budżetu wojewody na 2022 rok dla 

powiatu.  

4. Informacji w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 

2021 rok Starostwa Powiatowego oraz Powiatu (organ) zawartych w sieci 

urządzeń finansowo – księgowych i sprawozdań jednostek organizacyjnych 

powiatu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w rozmiarach i zakresie 

zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Wykorzystanie powyższych materiałów pozwoliło zaplanować dochody 

powiatu ogółem w wysokości 115.547.392,54 zł i stanowią one 103,4% planu 

tej pozycji z poziomu uchwały na 2021 rok. W powyższej kwocie dochodów, 

dochody bieżące wynoszą 110.667.149,29 zł i stanowią 95,8% dochodów 

ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 4.880.243,25 zł i stanowią 

4,2% dochodów ogółem.  

 

Wydatki ustalono natomiast w wysokości ogółem 124.198.178,47 zł (w tym: 

wydatki bieżące w kwocie 112.229.992,24 zł oraz wydatki majątkowe 

w kwocie 11.968.186,23 zł) – stanowią 105,2% planu tej pozycji za analogiczny 

okres roku ubiegłego (odpowiednio: 102,7% oraz 136,8%). 

 

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 1.869.684,86 zł, z przeznaczeniem na 

spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.187.674,98 zł, 

w tym:  

- w 2013 roku – spłata w kwocie 517.134,12 zł, pozostało 3.619.938,45 zł / rok 

2028 

- w 2014 roku – spłata w kwocie 223.041,50 zł, pozostało 223.041,50 zł / rok 

2022 

- w 2015 roku – spłata w kwocie 244.192,92 zł, pozostało 976.771,22 zł / rok 

2025 

- w 2017 roku – spłata w kwocie 107.112,00 zł, pozostało 642.665,55 zł / rok 

2027 

- w 2018 roku – spłata w kwocie 540.105,84 zł, pozostało 6.481.270,43 zł / rok 

2033 

- w 2019 roku – spłata w kwocie 89.389,56 zł, pozostało 1.162.063,65 zł / rok 

2034 

- w 2020 roku – spłata w kwocie 148.708,92 zł , pozostało 2.081.924,18 / rok 

2035 

 

Wydatki i rozchody są finansowane wyżej wymienioną kwotą dochodów oraz 

przychodami budżetu powiatu w kwocie 10.520.470,79 zł, w tym: 

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
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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 z tytułu środków z 

Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg kwota 400.000,00 zł oraz z tytułu środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 40.000,00 zł) 

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.561.013,94 zł 

 

 Dochody 

 

Struktura rodzajowa dochodów budżetu powiatu na 2022 rok przedstawia się 

następująco: 

Paragraf Nazwa paragrafu Kwota % 

1 2 3 4 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 043 924,00 18,2 

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 685 783,00 1,4 

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 493 633,00 1,3 

0470 
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie  

i służebności 1 200,00 0,0 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 470 000,00 0,4 

0570 
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 

od osób fizycznych 3 300,00 0,0 

0610 

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie 

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 

duplikatów 2 220,00 0,0 

0620 
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 

ewidencyjne, w tym za częstotliwość 1 005,00 0,0 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 10 680,00 0,0 

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 196 050,00 0,2 

0680 
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka  

w pieczy zastępczej 4 500,00 0,0 

0690 Wpływy z różnych opłat 557 353,00 0,5 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym charakterze 274 649,00 0,2 

0830 Wpływy z usług 3 357 029,00 2,9 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 450,00 0,0 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 864,00 0,0 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 0,0 

0950 
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających  

z umów  7 785,00 0,0 

0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej 14 000,00 0,0 

0970 Wpływy z różnych dochodów 512 040,00 0,4 
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1 2 3 4 

2057 

Dotacje celowe 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 środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 2 176,00 0,0 

2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  17 355 928,00 15,0 

2120 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej 61 580,00 0,0 

2130 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

bieżących zadań własnych powiatu 2 536 000,00 2,2 

2160 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane 

z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci 424 000,00 0,4 

2170 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 2 280 000,00 2,0 

2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 82 734,00 0,1 

2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 484 050,29 0,4 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 1 250 520,00 1,1 

2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000,00 0,0 

2690 
Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań 

wynikających z odrębnych ustaw 420 000,00 0,4 

2710 

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 630 800,00 0,5 

2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1 631 200,00 1,4 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 53 823 146,00 46,5 

6090 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych związanych  

z przeciwdziałaniem COVID-19 4 189 500,00 3,6 

6257 

Dotacje celowe 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 589 293,25 0,5 
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1 2 3 4 

6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  

i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 0,1 

  Razem 115 547 392,54 100,0 

 

Dochody własne 

 

Dochody własne skalkulowano na kwotę 16.727.978,00 zł (w tym: dochody 

bieżące w kwocie 12.537.028,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 

4.190.950,00 zł) i stanowią one 14,5% dochodów ogółem i są one wyższe 

o 40,7% w stosunku do dochodów z poziomu uchwały budżetowej na 2021 rok. 

Należy zaznaczyć, że dochody własne w uchwale budżetowej na 2021 rok 

zostały ustalone w wysokości 11.890.557,00 zł (w tym: dochody bieżące 

w kwocie 10.214.991,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.675.566,00 zł) 

i stanowiły 10,6% dochodów ogółem. 

 

Szczegółowe wyszczególnienie powyższych dochodów, co do rodzaju, wartości 

oraz udziału procentowego zawiera przedstawiona wyżej struktura rodzajowa 

dochodów.  

 

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa  

 

Dochodem powiatu jest udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu. 

Planowana kwota dochodów z tego tytułu została przyjęta do budżetu 

w wysokości 21.043.924,00 zł. Kwota ta została ustalona poniżej 

przewidywanego wykonania dochodu z tego tytułu za 2021 rok 

o 2.556.076,00 zł i zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 14.10.2021 r. Nr ST8.4750.5.2021. Powyższy dochód jest 

niższy o 7,6% od kwoty z tego źródła dochodów przyjętego do budżetu na 2021 

rok (plan na 01.01.2021 r. wynosił 22.785.457,00 zł przyjęty z pisma 

Ministerstwa Finansów). 

 

Dochodem powiatu jest również udział we wpływach z podatku dochodowego 

od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na 

obszarze powiatu w wysokości 1,4%. Dochody budżetowe z tego tytułu 

zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 14.10.2021 r. Nr ST8.4750.5.2021 w kwocie 

1.685.783,00 zł. Powyższy dochód jest wyższy o 34,9% od przyjętego do 

budżetu na 2021 rok (plan na 01.01.2021 r. wynosił 1.250.000 zł), a niższy 

o kwotę 214.217,00 zł od planu na dzień 31.10.2021 r., który wynosił 

1.900.000,00 zł.  
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Subwencje ogólne z budżetu państwa 

 

Planowana kwota subwencji ogólnej została ustalona w/w pismem Ministra 

Finansów i wynosi ona 53.823.146,00 zł, z tego: 

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 46.199.735,00 zł i jest niższa 

o 0,1% od części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu powiatu 

na 2021 rok, 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 6.766.931,00 zł i jest wyższa 

o 9,7% od części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu 

powiatu na 2021 rok, 

- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 856.480,00 zł i jest wyższa 

o 4,6% od części równoważącej subwencji ogólnej przyjętej do budżetu 

powiatu na 2021 rok.  

 

Dotacje celowe 

 

W budżecie zostały ujęte dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i na zadania własne, a mianowicie: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat w kwocie 17.355.928,00 zł (zał. nr 3),  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

w kwocie 61.580,00 zł. (zał. nr 4), 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu w kwocie 2.536.000,00 zł (Dom Pomocy Społecznej 

w Sławęcicach, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety),  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 424.000,00 zł (zał. nr 3), 

- dotacje celowe 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 środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.176,00 zł (Starostwo 

Powiatowe – środki UE na zadanie pn.: „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”) 

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
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terytorialnego w kwocie 82.734,00 zł (Publiczna Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna), 

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego w kwocie 484.050,29 zł (Starostwo Powiatowe – zadania 

z zakresu opieki społecznej – dział 855 Rodzina: rozdział 85508 – Rodziny 

zastępcze oraz rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych), 

- dotacje celowe 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 (dotacje 

inwestycyjne – środki UE) w kwocie 589.293,25 zł (Starostwo Powiatowe - 

środki UE w kwocie 289.293,25 zł na zadanie pn.: „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”, Zespół Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących - środki UE w kwocie 300.000,00 zł na zadanie pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 

7” realizowane w ramach Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) 

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących w kwocie 630.800,00 zł (Starostwo Powiatowe – dotacje z gmin na 

dofinansowanie transportu zbiorowego) 

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100.000,00 zł (Starostwo Powiatowe – 

dotacja z Gminy Bierawa na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ścieżki 
rowerowej przy ul. Mickiewicza w Bierawie”). 

 

Ogółem zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 22.266.561,54 zł (w tym: 

dotacje bieżące w wysokości 21.577.268,29 zł oraz dotacje majątkowe 

w wysokości 689.293,25 zł), co stanowi 19,3% dochodów budżetu i stanowi 

98,4% dochodów tego samego rodzaju zaplanowanych w uchwale budżetowej 

na 2021 rok (odpowiednio niższe o 3% i wyższe o 77,1% w stosunku do dotacji 

zaplanowanych na 01.01.2021 r.). 

 

Wydatki 

 

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2022 rok wynoszą 124.198.178,47 zł 

oraz zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.869.684,86 zł. Wydatki oraz 
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rozchody finansowane są z dochodów budżetu powiatu w kwocie 

115.547.392,54 zł oraz przychodów w kwocie 10.520.470,79 zł. 

 
W planie budżetu powiatu zakłada się, że dochody wypracowywane przez 

jednostki organizacyjne powiatu zostaną przekazane z budżetu powiatu na 

wydatki jednostek budżetowych realizujących je oraz zakłada się wzrost płac 

pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w wysokości 3,3%, za 

wyjątkiem pracowników płatnych z Karty Nauczyciela i pracowników 

państwowych jednostek budżetowych. 

 

Z zaplanowanych na 2022 rok wydatków przypada: 

- na wydatki bieżące kwota 112.229.992,24 zł, co stanowi 90,4% planu 

wydatków ogółem,  

- na wydatki majątkowe kwota 11.968.186,23 zł, co stanowi 9,6% planu 

wydatków ogółem. 
 
Jak z powyższego wynika z budżetu powiatu w 2022 roku będą finansowane 

wydatki bieżące w wysokości 90,4% i majątkowe w wysokości 9,6% w ramach 

poniższych działów i rozdziałów:    

    

010 Rolnictwo i łowiectwo  

       01095 Pozostała działalność 

 

020 Leśnictwo 

       02001 Gospodarka leśna 

       02002 Nadzór nad gospodarką leśną 

 

600 Transport i łączność 

       60004 Transport zbiorowy 

       60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym na wydatki majątkowe 

przeznacza się kwotę 3.889.911,55 zł (§6050 – wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych), w tym: 

= kwota 984.057,50 zł na zadania realizowane w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki RFRD w kwocie 

ogółem 400.000,00 zł), tj.: 

- „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2066 O ul. 
Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu – przebudowa przejścia dla 
pieszych od strony DW Nr 408” kwota 324.995,16 zł (w tym środki 

z RFRD w kwocie 133.333,34 zł), 

- „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2066 O ul. 
Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu – przebudowa przejścia dla 

pieszych od strony ulicy Józefa Bema” – kwota 417.020,30 zł 

(w tym środki z RFRD w kwocie 133.333,33 zł) 
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- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 
1404 O Cisek – Bierawa w sąsiedztwie Gminnego Centrum Kultury 

i Rekreacji w Bierawie” – kwota 242.042,04 zł (w tym środki 

z RFRD w kwocie 133.333,33 zł)  
 = kwota 1.795.374,03 zł na zadanie "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1409 O Większyce – Łężce – DK Nr 38: Etap II" (w 

ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

kwota 1.472.478,73 zł) 

= kwota 61.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej do 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – 

Bierawa” 

= kwota 28.000,00 zł n wykonanie dokumentacji technicznej do 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce – 

Łężce – DK Nr 38: Etap III” 

= kwota 69.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej do 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice -  

Ucieszków” 

= kwota 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej do 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433 O Ortowice – 

Stara Kuźnia” 

= kwota 45.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej do 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2066 O ul. Piotra 

Skargi w Kędzierzynie-Koźlu” 

= kwota 200.000,00 zł na zadania „Budowa ścieżki rowerowej przy 

ul. Mickiewicza w Bierawie” (w tym dofinansowanie z Gminy 

Bierawa w kwocie 100.000,00 zł) 

               = kwota 140.400,10 zł na zadanie „Przebudowa parkingów przy 

ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu” 

= kwota 105.900,00 zł na zadanie „Utwardzenie pobocza drogi 

powiatowej nr 1403 O w miejscowości Landzmierz” 

= kwota 351.179,92 zł na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi 

powiatowej nr 1433 O w miejscowości Stara Kuźnia” 

= kwota 80.000,00 zł na nadzór inwestorski nad inwestycjami 

Na wydatki remontowe planuje się przeznaczyć kwotę 

360.000,00 zł, w tym na: 

- remonty bieżące – 40.000,00 zł, 

- remonty cząstkowe – 300.000,00 zł 

- remonty wpustów i przepustów – 20.000,00 zł 

 

700 Gospodarka mieszkaniowa 

       70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

 

710 Działalność usługowa 



 11 

      71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na wydatki 

majątkowe przeznacza się kwotę 14.883,00 zł (§6060 – wydatki na 

zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na „Zakup 
klimatyzacji wraz z montażem w Wydziale Geodezji znajdującym się 
w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Judyma 4 

w Kędzierzynie-Koźlu”) 

71015 Nadzór budowlany 

 

750 Administracja publiczna 

75011 Urzędy wojewódzkie 

75019 Rady powiatów 

75020 Starostwa powiatowe, w tym na wydatki majątkowe przeznacza się 

kwotę 47.000,00 zł (§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych), w tym: 

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

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

           W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące związane 

z działalnością Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia 

w wysokości 17.500 zł. (bez rezerwy) z przeznaczeniem na m.in.: 

            - zabezpieczenie funkcjonowania WZKiZ oraz PZZK, szkoleń 

komendantów FOC i pracowników realizujących zadania z zakresu 

OC,  

             - naprawy, przeglądy bieżące i okresowe oraz konserwacja urządzeń 

łączności i alarmowania, wyposażenia magazynu 

przeciwpowodziowego, 

            - zabezpieczenie działalności Starostwa Powiatowego w zakresie 

spraw obronnych, 

            - zakup publikacji wspomagającej działania, planowanie i procesy 

decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym i obronie cywilnej 

75045 Kwalifikacja wojskowa 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. wydatki 

bieżące na finansowanie zadań z kalendarza imprez i materiały 

promocyjne a także na ogłoszenia i informacje w mediach związane 

z pracą Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

75095 Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące związane 

z odprowadzeniem składki członkowskiej do Związku Powiatów 

Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad oraz 

Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego 

Obszaru Funkcjonalnego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem 

Zarządu Powiatu  
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752 Obrona narodowa 

       75212 Pozostałe wydatki obronne 

 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

       75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatki 

majątkowe w kwocie 50.000,00 zł (§6170 – wpłaty jednostek na 

państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych – środki na Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu) 

       75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
       75421 Zarządzanie    kryzysowe  -  środki    na    realizację    projektu   pn.:         

                  „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” w kwocie ogółem 342.905,00 zł (w tym wkład własny  

                  w kwocie 51.435,75 zł) 

 

755 Wymiar sprawiedliwości 

       75515 Nieodpłatna pomoc prawna, zaplanowano wydatki bieżące na 

realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

 

757 Obsługa długu publicznego 

       75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 926 

Kultura fizyczna oraz 758 w zakresie rezerwy celowej na oświatę 

i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 

Na wydatki w tych działach oraz rezerwę celową na Oświatę i wychowanie 

przeznaczono kwotę 55.683.808,82 zł, w tym: na oświatę i wychowanie – 

50.395.463,27 zł, na edukacyjną opiekę wychowawczą – 4.462.939,55 zł, 

na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych – 41.900,00 zł oraz utworzono rezerwę celową 

w kwocie 783.506,00 zł.  

Rezerwę celową na oświatę i wychowanie ustalono na wydatki, których 

w chwili obecnej nie można przewidzieć, w tym m. in.: 

- na odprawy emerytalne, 

- na wydatki związane z awariami. 

 

W w/w wydatkach na oświatę zaplanowano również kwotę dotacji 
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podmiotowych dla szkół publicznych i niepublicznych w wysokości 

6.702.113,00 zł, która jest wyższa o 4,3% w stosunku do kwoty dotacji 

tego samego rodzaju z poziomu uchwały budżetowej na 2021 rok. 

 

W / w wydatki zawierają również wydatki majątkowe w kwocie ogółem 

1.988.017,82 zł, w tym:  

= kwota ogółem 817.484,81 zł na realizację przez Zespół Szkół Żeglugi 

Śródlądowej poniższych zadań: 

- „Modernizacja stolarki wewnętrznej i wykonanie zewnętrznych powłok 
lakierniczych na statku szkoleniowym DOBOSZ” – kwota 78.000,00 zł 
- „Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żeglugi 
Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz 
z zagospodarowaniem terenu” – kwota 739.484,81 zł (środki z Rządowego 
Fundusz Inwestycji Lokalnych) 
= kwota 391.242,46 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 zadania pn.: 

„Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja 
Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne” 

(w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

kwota 307.493,31 zł) 

= kwota 600.000,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących w ramach Lokalnych Planów Rewitalizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa boiska 
wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7” (w tym środki UE w kwocie 

300.000,00 zł) 

= kwota 86.702,00 zł na realizację przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego zadania pn.: „Modernizacja budynku po Stacji Kontroli 
Pojazdów na Wyspie w Kędzierzynie-Koźlu” 
= kwota 92.588,55 zł na realizację przez Publiczną Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną zadania pn.: „Zakup i montaż 

klimatyzatorów oraz modernizacja sieci elektrycznej w budynku Publicznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” 

 

W rozdziale 80195 oraz 85495 (Pozostała działalność) zaplanowano 

natomiast wydatki związane z wypłatą świadczeń z funduszu socjalnego 

dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w rozdziale 80195 

zaplanowano również wydatki związane z obsługą komisji 

egzaminacyjnej. 

 

Środki zaplanowane na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę 

wychowawczą oraz sport wraz z rezerwą celową stanowią 44,8% 

wydatków ogółem. 
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Na finansowanie powyższych wydatków przeznacza się środki: 

 z subwencji oświatowej w wysokości 46.199.735,00 zł,  

 z dotacji otrzymanej z gminy w wysokości 82.734,00 zł, 

 ze środków pochodzących z UE w wysokości 300.000,00 zł 

 z dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 

1.448.567,00 zł, w tym: 

           - uzyskanych przez jednostki oświatowe w wysokości  

          1.069.513,00 zł 

           - uzyskanych przez jednostki edukacyjno-wychowawcze 

w wysokości 379.054,00 zł               

 z  wolnych   środków  i  innych   dochodów   Powiatu  w  wysokości 

6.605.794,70 zł 

 z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, 

wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 

1.046.978,12 zł 

 

Zaplanowane na 2022 rok wydatki ogółem w działach 801, 854 i 926 wraz 

z rezerwą celową są o 1,2% wyższe od zaplanowanych wydatków dla tych 

rozdziałów wraz z rezerwą celową w analogicznym okresie 2021 roku 

z powodu wyższych wydatków inwestycyjnych. Zaznacza się również, że 

zaplanowane środki na wydatki dla jednostek oświatowych wraz z rezerwą 

celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej 

opieki wychowawczej uwzględniają wszystkie wydatki na realizację zadań 

oświatowych w roku budżetowym.  

 

851 Ochrona zdrowia 

85153 Zwalczanie narkomanii 

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (są to składki 

za część wychowanków z Domu Dziecka i za osoby bezrobotne 

niemające prawa do zasiłku) 

            85195 Pozostała działalność (promocja zdrowia) 

 

852 Pomoc społeczna  

        85202 Domy pomocy społecznej, w tym zaplanowano środki na wydatki 

majątkowe w kwocie 4.730.030,00 zł (§6050 – wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych) dla Domu Pomocy 

Społecznej, w tym: 

                     - kwotę 4.655.000,00 zł na zadanie realizowane w ramach 
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Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych 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) 

- kwotę 75.030,00 zł na I etap zadania „Termomodernizacja 
budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-
Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” – wykonanie 

dokumentacji projektowej i audytu energetycznego wraz 

z nadzorem autorskim 

        85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

        85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 

i ośrodki interwencji kryzysowej (środki na wydatki związane 

z utrzymaniem mieszkania chronionego) 

        85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

(w tym: środki na realizację „Powiatowego Programu Wspierania 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych” – 10.000 zł), w rozdziale 

tym zaplanowano również środki wynikające z przepisów ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych na dofinansowanie bieżącej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu w postaci 

dotacji w wysokości 48.214,00 zł. 

 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 

 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

       85333 Powiatowe urzędy pracy  

       85395 Pozostała działalność (wydatki bieżące związane z pobytem dzieci 

w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym) 

 

855 Rodzina 

       85508 Rodziny zastępcze 

       85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na 

wydatki majątkowe dla Domu Dziecka przeznacza się kwotę 

367.386,86 zł (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych) na zadanie pn.: „Utworzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej o charakterze interwencyjnym w budynku przy ul. 
Skarbowej 8 w Kędzierzynie-Koźlu – część I i II” 

       85595 Pozostała działalność (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów 

i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka) 
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900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

       90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w ramach rozdziału 

zaplanowano wydatki majątkowe (§6050 – wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych) w kwocie ogółem 490.612,00 zł, w tym:  

                  - kwota 285.500,00 zł na zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 

1 im. Powstańców Śląskich pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej 
w budynku przy ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu” 

                  - kwota 205.112,00 zł na zadanie realizowane przez Centrum 

Kształcenia Zawodowego pn.: „Termomodernizacja budynku 
szkoleniowo-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Kędzierzynie-Koźlu – etap II” 

90095 Pozostała działalność, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki 

bieżące w kwocie ogółem 204.500,00 zł, w tym: 

          = kwota 88.500,00 zł na zadania realizowane przez Starostwo 

Powiatowe tj.:  

          - „Zadania w zakresie zabiegów związanych z pielęgnacją terenów 
zieleni, zadrzewień, drzew i krzewów na terenach stanowiących 

własność Powiatu” – kwota 20.000,00 zł 

          - „Edukacja ekologiczna. Działania związane z postępowaniem 
z wyrobami azbestowymi” – kwota 5.000,00 zł 

          - „Kontrola obszarów i warunków eksploatacji kopalin” – kwota 

2.500,00 zł  

          - „Okresowe pomiary hałasu do środowiska na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego” – kwota 15.000,00 zł 

           - „Badania jakości gleby i ziemi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego pod kątem występowania historycznego 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi” – kwota 30.000,00 zł 

          - „Zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadków oraz 
działań zastępczych związanych z usunięciem odpadów z miejsc do 

tego nieprzeznaczonych” – kwota 10.000,00 zł 

          - Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-2020 wraz z perspektywą 

na lata 2021-2024” oraz „Program ochrony środowiska dla 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2021-2024 wraz 
z perspektywą na lata 2025-2028” za rok 2020 i 2021 – kwota 

6.000,00 zł 

          = kwota 100.000,00 zł  na zadania realizowane przez Zespół Szkół 

Nr 3 im. Mikołaja Reja tj.:  

          - „Wykonanie kart dendrologicznych wpisanych do rejestru 
zabytków województwa opolskiego” – kwota 50.000,00 zł 

          - „Pielęgnacja drzew wpisanych do rejestru zabytków województwa 

opolskiego rosnących na działce nr 371/9, obręb Sławięcice przy ul. 
Sławęcickiej w Kędzierzynie-Koźlu” – kwota 50.000,00 zł 
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          = kwota 16.000,00 zł na realizowane przez Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących zadanie pn.: „Usunięcie 29 

sztuk drzew rosnących na terenie Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu”  

                      

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

       92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w ramach rozdziału 

zaplanowano wydatki bieżące związane z działalnością chóru 

powiatowego 

       92116 Biblioteki 

       92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  

           

W planie wydatków budżetu powiatu zaplanowano przekazanie dotacji 

celowych w wysokości 1.098.538,72 zł na realizację zadań własnych powiatu 

dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: 

1) dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.098.538,72 zł, 

a mianowicie: 

 dla Gminy Bierawa w wysokości 52.800,00 zł na wydatki bieżące związane 

z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się na terenie 

gminy 

 dla Gminy Polska Cerekiew w wysokości 57.000,00 zł na wydatki bieżące 

związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się na 

terenie gminy 

 dla Gminy Reńska Wieś w wysokości 25.800,00 zł na wydatki bieżące 

związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się na 

terenie gminy 

 dla Gminy Kędzierzyn – Koźle na wydatki bieżące w zakresie biblioteki 

powiatowej w wysokości 40.000,00 zł 

 dla Gminy Zielona Góra w wysokości 5.000 zł na wydatki bieżące związane 

z kształceniem uczniów klas wielozadaniowych w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych  

 dla innych powiatów w wysokości 917.938,72 zł (załącznik nr 5a), w tym: 

= na wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej w wysokości 683.500,12 zł 

= na wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt dziecka w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 234.438,60 zł, 

 

Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych w wysokości 8.034.367,00 zł, a mianowicie: 

1) dotacji celowych w kwocie ogółem 1.284.040,00 zł, w tym: 

 na wydatki bieżące związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej 

w kwocie ogółem 128.040 zł, w tym dla: Stowarzyszenia Sursum Corda 

w wysokości 64.020 zł oraz Stowarzyszenia OPPEN w wysokości 64.020 zł 
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 dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości 

1.070.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki 

 dla Stowarzyszenia Monar Warszawa dla Domu dla Samotnych Matek 

z dziećmi Markot w Zopowych w wysokości 81.000,00 zł na pokrycie 

kosztów pobytu samotnych matek z dziećmi w placówce 

 dla Rzymskokatolickich Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Nieznaszynie w wysokości 5.000 zł na wydatki bieżące związane 

z remontem i malowaniem tynków wewnętrznych ścian nawy głównej 

i prezbiterium kościoła filialnego pw. Judy Tadeusza w Przewozie   

2) dotacji podmiotowych w kwocie ogółem 6.750.327,00 zł, w tym: 

 dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną KOŁO w Kędzierzynie-Koźlu (dofinansowanie bieżącej 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej) w wysokości 48.214,00 zł 

 dla szkół niepublicznych i publicznych w łącznej kwocie 6.702.113,00 zł (na 

dofinansowanie bieżącej działalności placówek), w tym dla: 

1. Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, który 

prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: Liceum 
Ogólnokształcące WZDZ (rozdział 80120 i 80152) oraz Publiczną 
Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną WZDZ – w wysokości 685.329,00 zł 

2. Fundacji dla Dobra Publicznego, która prowadzi na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 

w wysokości 307.584,00 zł 

3. FOR3 Sp. z o.o. Gliwice, która prowadzi na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Policealną Szkołę MEDUS – w wysokości 

1.083.096,00 zł 

4. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o., które prowadzi na terenie 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: Szkołę Policealną Aktywizacji 
Zawodowej ŻAK, Szkołę Policealną Opieki Medycznej ŻAK oraz Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK – w wysokości 673.188,00 zł 

5. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książe”, które 

prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Niepubliczne 

Technikum Specjalne Żywienia i Usług Gastronomicznych dla Uczniów 

z Autyzmem, Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy 

dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem oraz 

Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem – w wysokości 3.952.916,00 zł.  

 

W kwocie wydatków ogółem, która wynosi 124.198.178,47 zł, wydatki na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane 

w wysokości 17.779.928,00 zł, co stanowi 14,3% ogółu wydatków, wydatki na 

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej zostały zaplanowane w wysokości 61.580,00 zł i stanowią one 0,1% 
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ogółu wydatków, natomiast wydatki na zadania własne zaplanowano 

w wysokości 104.714.164,47 zł i stanowią one 84,3% ogółu wydatków, w tym 

na zadania realizowane przez: 

= jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.098.538,72 zł (0,9% 

ogółu wydatków), tj.: 

- realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 

1.098.538,72 zł (0,9% ogółu wydatków),  

= jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.034.367,00 zł 

(6,5 % ogółu wydatków). 

 

W roku budżetowym zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 1.642.506,00 zł 

(1,3% ogółu wydatków), w tym: 

= rezerwę ogólną w wysokości 650.000,00  zł. (0,5% ogółu wydatków), w tym: 

- rezerwę na wydatki bieżące w wysokości 600.000,00 zł 

- rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł 

= rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej 

opieki wychowawczej w kwocie 783.506,00 zł (0,6% ogółu wydatków) 

= rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

209.000 zł (0,2% ogółu wydatków). 


