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  Załącznik nr 10 
do sprawozdania    

z wykonania budżetu powiatu       
Kędzierzyńsko - Kozielskiego 

za 2014 rok 
 
 

Cześć opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 
Kędzierzyńsko –Kozielskiego za 2014 rok. 

 
Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 r. został uchwalony Uchwałą Nr 

XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 r., w 
którym dochody zostały ustalone w kwocie 94.864.712 zł. oraz wydatki w kwocie 
110.417.430zł., w tym dochody i wydatki związane z rea1izacją zadań z zakresu administracji 
rządowej w kwocie 14.012.614 zł.  
 
    Na dzień 31.12.2014 r. plan budżetu po stronie dochodów został zwiększony o kwotę  
persaldo 756.200 zł.  
 
Zmiana planu dochodów  nastąpiła w działach  jak poniżej: 

I. Dochody własne 
 
     dział 020 – Leśnictwo 
                    zwiększenie o kwotę 320 zł., czyli o 0,9%, (zwiększenie dochodów własnych 

bieżących) 
     dział 600 – Transport i łączność  
                    zwiększenie o kwotę 286.250 zł., (zwiększenie dochodów własnych bieżących o 

kwotę 27.794 zł. oraz majątkowych o kwotę 258.456 zł.) 
     dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
                     zwiększenie o kwotę persaldo  713.000 zł., czyli o 34,8% (zmniejszenie dochodów 

własnych majątkowych o kwotę 287.000 zł. i zwiększenie dochodów własnych 
bieżących o kwotę 1.000.000 zł.) 

     dział 710 – Działalność usługowa 
                      zwiększenie o kwotę 10 zł., (zwiększenie dochodów własnych bieżących) 
     dział 750 – Administracja publiczna  
                      zmniejszenie o kwotę persaldo 936.000 zł., czyli 83,8%, (w tym: zwiększenie 

dochodów własnych bieżących o kwotę 64.000 zł. i zmniejszenie o 1.000.000 zł.) 
     dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
                      zwiększenie o kwotę 56.800 zł., (zwiększenie dochodów własnych bieżących) 
     dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
                      zwiększenie o kwotę 3.606 zł., czyli o 0,2% , (zwiększenie dochodów       własnych 

bieżących) 
     dział 758 – Różne rozliczenia 
                   zwiększenie o kwotę 61.040  zł., czyli o 122,1%, (zwiększenie dochodów       
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własnych bieżących) 
     dział 801 – Oświata i wychowanie 
                     zwiększenie o kwotę  230.626 zł., czyli o 33,1% (zwiększenie  dochodów   

własnych bieżących  o kwotę 216.009 zł.. oraz zwiększenie dochodów własnych 
majątkowych o kwotę 14.617 zł.), 

     dział 852 – Pomoc społeczna 
                    zwiększenie o kwotę  persaldo 48.700 zł., czyli o 4,1% (w tym: zwiększenie  

dochodów   własnych bieżących  o kwotę 49.100 zł. a zmniejszenie o kwotę 
400zł.), 

     dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
                   zwiększenie o kwotę 159.540 zł., czyli o 42,2% (zwiększenie  dochodów   własnych 

bieżących)   
     dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
                   zwiększenie o kwotę 35.450 zł., czyli o 11,3% (w tym: zwiększenie  dochodów   

własnych bieżących) 
     dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
                   zmniejszenie o kwotę 80.000 zł., czyli o 10,8%, (w tym: zmniejszenie dochodów       

własnych bieżących) 
    
    Łącznie plan dochodów własnych zwiększył się o kwotę persaldo 579.342 zł, czyli o 6,4% (w 
tym: zwiększenie dochodów własnych bieżących o kwotę persaldo 593.269 zł., w tym: 
zwiększenie o kwotę 1.673.669 zł. i zmniejszenie o 1.080.400 zł. oraz zmniejszenie dochodów 
majątkowych o kwotę persaldo 13.927 zł., w tym: zwiększenia dochodów własnych 
majątkowych o kwotę 273.073 zł. i zmniejszenie o 287.000 zł.). 
 

II. Udziały w podatkach i subwencje  
 

 dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem,  
zmniejszyły się o kwotę persaldo 330.000 zł. (w tym: podatek dochodowy od osób 
fizycznych zwiększył się o 500.000 zł. czyli o 3,2% i zmniejszył się podatek od 
osób prawnych o kwotę 830.000 zł. czyli o 59,3%) czyli o 2% w stosunku do planu 
na dzień 01.01.2014r.,  

      dział 758 – Rozliczenia różne, zwiększyły się o kwotę 33.103 zł. (w tym: część oświatowa 
subwencji ogólnej zwiększyła się o kwotę 33.103 zł. w stosunku do planu na dzień 
01.01.2014r)., czyli o 1%. 

III. Dotacje 
 
       dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
                     zmniejszyły się o kwotę 5.000 zł., (zmniejszenie dotacji bieżących) 
       dział 600 – Transport i łączność 
                      zmniejszenie dotacji majątkowych o kwotę persaldo 205.003 zł., czyli o 1,4% (w 

tym: zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę 967.464 zł., zmniejszenie dotacji 
majątkowych o kwotę 1.172.467 zł.), 
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       dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
                     zwiększenie o kwotę 8.000 zł., czyli o 13,3%, (zwiększenie dotacji   bieżących) 
       dział 710 – Działalność usługowa 
                     zwiększenie o kwotę 243 zł., czyli o 1%, (zwiększenie dotacji   bieżących) 
       dział 750 – Administracja publiczna 
                       zwiększenie o kwotę persaldo 1.216 zł., czyli o 0,4%, (w tym: zwiększenie dotacji 

bieżących o kwotę 3.602 zł. i zmniejszenie dotacji bieżących o kwotę 2.386 zł.), 
       dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 
                     zwiększenie o kwotę 93.351 zł., ( zwiększenie dotacji   bieżących) 
       dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
                     zwiększenie o kwotę 207.032 zł., czyli o 2,2%, (zwiększenie dotacji   bieżących) 
       dział 801 – Oświata i wychowanie 
                      zwiększenie o kwotę 65.850 zł., w tym: zwiększenie dotacji bieżących w kwocie 

2.000 zł. i zwiększenie dotacji majątkowych w kwocie 63.850 zł.), 
       dział 851 – Ochrona zdrowia 
                      zwiększenie o kwotę 24.205 zł., czyli o 0,7%, (w tym: zwiększenie dotacji   

bieżących o kwotę 14.205 zł. i zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę 10.000 zł.) 
       dział 852 – Pomoc społeczna 
                      zwiększenie o kwotę 140.389 zł., czyli o 4,9%, (zwiększenie dotacji   bieżących) 
       dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
                      zwiększenie o kwotę 103.472 zł., czyli o 16,9%, (zwiększenie dotacji bieżących) 
        dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
                      zwiększenie o kwotę 40.000 zł.  (zwiększenie dotacji   bieżących) 
 
Łącznie plan dotacji zwiększył się o kwotę persaldo 473.755 zł., czyli o 1,5% (w tym: 
zwiększenie dotacji bieżących o kwotę 612.294 zł. i zmniejszenie dotacji bieżących o kwotę 
7.386 zł. oraz zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę 1.041.314 zł. i zmniejszenie dotacji 
majątkowych o kwotę 1.172.467 zł.), 
 W wyniku powyższych zmian na dzień 31.12.2014 r. plan budżetu Powiatu Kędzierzyńsko 
- Kozielskiego po stronie dochodów wynosił 95.620.912 zł., a więc wzrósł o kwotę 756.200 zł., 
czyli o 0,8%. 
 
   Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego za 2014 r. przedstawia 
poniższa tabela:    
                                                                                                                                            w złotych 
Paragraf Rodzaj dochodu Plan (w zł) Wykonanie za 

2014r.(w zł) 
% 

wykonania 
1 2 3 4 5 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16.000.000 16.396.257 102,5 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 570.000 552.545 96,9 

0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych 1.740.000 1.733.728 99,6 

0470 
Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 
 

0 5.653 - 
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0490 

 
Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw 

350.000 360.016 102,9 

0570 Grzywny i inne kary pieniężne od 
ludności 5.706 11.326 198,5 

0580 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

8.994 67.671 752,4 

0680 Wpłaty od rodziców tytułem odpłatności 
za utrzymanie dzieci w placówkach 13.000 17.905 137,7 

0690 Wpływy z  różnych opłat 679.450 683.678 100,6 

0750 

 
Dochody 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 
 

339.448 407.707 120,1 

0770 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
 

1.763.000 1.776.199 100,7 

0830 Wpływy z usług 2.059.200 2.127.613 103,3 

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 14.920 - 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 274.573 274.405 99,9 

0920 Pozostałe odsetki 127.148 132.838 104,5 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 
postaci pieniężnej 89.100 87.956 98,7 

0970 Wpływy z różnych dochodów 835.291 896.294 107,3 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

461.474 398.929 86,4 

2008 

 
Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 
 

62.050 24.431 39,4 
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2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 
 

45.652 35.413 77,6 

2110 

 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 
 

14.339.434 14.319.305 99,9 

2120 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez powiat na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

9.660 9.660 100,0 

2130 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

2.321.821 2.320.635 99,9 

2310 

 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 
 

95.304 93.255 97,9 

2320 

 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 
 

311.964 308.516 98,9 

2330 

 
 
Dotacje celowe otrzymane od samorządu 
województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 
 

2.000 2.000 100,0 

2360 

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami 

1.000.310 1.047.173 104,7 

2440 

 
Dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 
 

80.000 80.000 100,0 
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2460 

Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację 
zadań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 
 

35.758 35.757 100,0 

 
2710 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
bieżących 

28.466 28.372 99,7 

2760 
Środki na uzupełnienie dochodów 
powiatu 0 64.656 - 

2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na 
rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub 
związków powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących 

360.000 566.112 157,3 

2920 
 
Subwencja oświatowa 
 

34.368.730 34.368.730 100,0 

2920 Subwencja wyrównawcza 1.804.987 1.804.987 100,0 

2920 
 
Subwencja równoważąca 
 

992.948 992.948 100,0 

6207 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

11.525.671 11.582.511 100,5 

6209 

 
Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

1.419.093 1.419.068 100,00 

6300 

Dotacje celowe otrzymane z tytułu 
pomocy finansowej udzielonej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

173.973 163.972 94,3 

6430 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych 
powiatu 

1.326.707 1.316.909 99,3 

  RAZEM 95.620.912 96.530.050 101,0 
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Powyższa tabela uwzględnia dochód powiatu z tytułu udziału powiatu w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa należny za miesiąc grudzień 2014r., którego wpływ 
nastąpił w miesiącu styczniu 2015r. (kwota 496.822 zł.) oraz zwroty (w miesiącu grudniu 2014r. 
i styczniu 2015r.) niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w 2014r. w łącznej kwocie 
75.084,56 zł. Większe kwoty zwróconych dotacji to: dział 710, rozdział 71013 – Prace 
geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) §2110 zwrot dotacji w wysokości 17.890,86zł.; 
dział 751, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie §2110 zwrot dotacji w wysokości 1.404,15 zł.; dział 853 rozdział 85333 – 
Powiatowe urzędy pracy zwrot dotacji w wysokości 2.752,68 zł. (§2007 – 2.339,78zł., §2009 – 
412,90 zł.); dział 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność zwrot dotacji §2007 w wysokości 
50.072,52 zł.; dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne zwrot dotacji §2310 w wysokości 2.047,90 zł. 
 
   Z powyższej tabeli wynika, że dochody budżetu powiatu za 2014 rok zostały zrealizowane w 
wysokości 101,0% w stosunku do planu na dzień 31.12.2014 r. 
   Łączna kwota dochodów zrealizowanych w 2014r. wynosi 96.530.050 zł., natomiast plan 
dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2014r. wynosił 95.620.912 zł. 
 
 
   Z powyższej tabeli wynika również, że dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
zostały zrealizowane w prawie wszystkich źródłach dochodów, za wyjątkiem: 
1. § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – dochód został wykonany w wysokości 

96,9% planu, 
2. § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane wysokości 86,4% 
planu, tzn. do wysokości poniesionych wydatków; plan został niewykonany przez  
Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie na projekt pn. „Poszerz swoje możliwości”,  

3. § 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane wysokości 39,4% 
planu, tzn. do wysokości poniesionych wydatków (realizacja zadania w I kwartale 2014r.-
Starostwo Powiatowe na projekt pn. „System informacji o Funduszach Europejskich na lata 
2007-2013”), 

4. § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane wysokości 77,6% 
planu, tzn. do wysokości poniesionych wydatków; plan został niewykorzystany częściowo 
przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na projekt pn. „Poszerz swoje możliwości”, 
przez Powiatowy Urząd Pracy na projekt tj.: „Wykorzystaj szanse…” oraz częściowo przez 
Starostwo Powiatowe na projekt pn. „System informacji o Funduszach Europejskich na lata 
2007-2013”, które zostało zrealizowane, a różnice powstały na skutek kwot 
poprzetargowych), 



 8 

5. § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zadanie zostało 
zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną, 

6. § 6300 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych – zostały wykonane w wysokości 94,3% planu,  

7. §6430- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych powiatu, wykonanie w wysokości 99,3% planu, zadania zostały 
wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz Zespół Szkół Specjalnych a różnice powstały 
na skutek kwot poprzetargowych 

   Natomiast w wysokości wyższej od planowanej zrealizowano następujące źródła dochodów: 
1. § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych - dochód ten został wykonany w 

wysokości 102,5% w stosunku do planu (ostateczne rozliczenie w kwocie 496.822 zł. 
wpłynęło w dniu 08.01.2015r. i 28.01.2015r.), 

2. § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochód ten został wykonany w wysokości 
102,9% (o kwotę 10.016 zł.) w stosunku do planu, 

3. § 0570 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych - dochód ten został wykonany w 
wysokości 198,5% (o kwotę 5.620 zł.) w stosunku do planu, 

4. § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych - dochód ten został wykonany w wysokości 752,4% (o kwotę 58.677 zł.) w 
stosunku do planu, 

5. § 0680 - Wpłaty od rodziców tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 
dochód ten został wykonany w wysokości 137,7% (o kwotę 4.905 zł), w stosunku do planu, 

6. § 0690 – Wpływy z różnych opłat- dochód ten został wykonany w wysokości 100,6% (o 
kwotę 4.228 zł), w stosunku do planu, 

7. § 0750 – Dochody 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 - dochód ten został wykonany w wysokości 
120,1% (o kwotę 68.259 zł.) w stosunku do planu, 

8. § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości - dochód ten został wykonany w wysokości 100,7% w stosunku 
do planu (Starostwo Powiatowe – z połowy wartości  zbycia nieruchomości w obrębie 
Zespołu Szkół  w Komornie –  zbycia 3 garaży na kwotę 9.539zł; zbycia nieruchomości 
obręb Koźle ul. Roosevelta  13.160 zł.), 

9. § 0830 - Wpływy z usług - dochód ten został wykonany w wysokości 103,3% (o kwotę 
68.413zł.),w stosunku do planu, 

10. § 0920 – pozostałe odsetki (dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym) - dochód 
ten został wykonany w wysokości 104,5% (o kwotę 5.690 zł.) w stosunku do planu 
(Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg), 

11. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - dochód ten został wykonany w wysokości 107,3% 
(o kwotę 61.003 zł.) w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1, Powiatowy Zarząd Dróg) 

12. § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
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administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód ten został 
wykonany w wysokości 104,7% (o kwotę 46.863 zł.) w stosunku do planu, 

13. § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dochód 
ten został wykonany w wysokości 157,3% (o kwotę 206.112 zł.) w stosunku do planu 
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przekroczenie nastąpiło na skutek zwiększenia 
ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  i rodzinach zastępczych) 
 

    Dochody własne Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego w stosunku do ich wysokości 
zaplanowanej w uchwale budżetowej zostały zrealizowane jak poniżej: 
- wysokość planu na dzień 31.12.2014 r. wynosi  9.680.978 zł. (w tym: dochody własne bieżące 

w kwocie 7.643.405 zł. i dochody majątkowe w kwocie 2.037.573 zł.)  natomiast  wysokość   
wykonanych   dochodów   własnych   w   roku   budżetowym   wynosi 10.246.951 zł. (w tym: 
dochody własne bieżące w kwocie 8.196.347 zł. i dochody majątkowe w kwocie 2.050.604 zł.)  
i ich dynamika do planu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 105,8%,  natomiast do planu na dzień 
31.12.2013r. wynosi 142,1%. 
 

  Na uwagę zasługuje też fakt, że zasada przyjęta przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko- 
Kozielskiego w zakresie przeznaczania dochodów na wydatki dla jednostek organizacyjnych 
powiatu realizujących te dochody jest słuszna i podnosi efektywność pozyskiwania tych 
dochodów. 
        
   Należy również podkreślić, że w wyniku starań Zarządu Powiatu zostały pozyskane dodatkowe 
środki dotacji w kwocie 294.587 zł., w tym m.in.: 

- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – kwota 63.850 zł. (środki pozyskane 
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) 
na „Utworzenie szkolnego placu zabaw” w ramach Rządowego Programu „Radosna 
Szkoła” 

-  w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – kwota 2.000 zł. (środki pozyskane od 
samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego) środki dla I Liceum 
Ogólnokształcącego na transport uczniów na trasie Kędzierzyn-Koźle- Auxerre. 

- w rozdziale 85111- Szpitale ogólne – kwota 10.000 zł.(środki pozyskane na pomoc 
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) środki na dotacje dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu na zakup 
kardiotokografu na potrzeby Oddziału Położniczego. 

-  w rozdziale 85195 - Pozostała działalność –kwota 13.882 zł. (środki pozyskane z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego) w tym: dotacja z Gminy Reńska Wieś – 4.000 zł., dotacja z Gminy Cisek 
– 4.950 zł. oraz dotacja z Gminy Bierawa – 4.932 zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z 
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działalnością placówki,  
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – kwota 59.300 zł., (środki pozyskane z 

budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) środki na wydatki 
związane z bieżącą działalnością Domów Pomocy Społecznej, 

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – kwota 38.089 zł., (środki pozyskane z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz z powiatów na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego) środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z 
Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014-asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 
ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , 

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – kwota 43.000 zł., 
(środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym na 
opracowanie i realizacje programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie oraz na prowadzenie specjalistycznych ośrodków 
wsparcia dla ofiar przemocy, 

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 
kwota 24.466 zł., (środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w 
tym dotacja z Gminy Pawłowiczki – 2.466 zł. oraz dotacja z Gminy Kędzierzyn-Koźle – 
22.000 zł., dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych 
przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na 
dofinansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki, 

- w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania z zakresu kultury - kwota 40.000 zł., (środki 
pozyskane z gminy  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego) na dofinansowanie wydatków Zespołu 
Szkół Żeglugi Śródlądowej związanych z organizacją Międzynarodowych Spotkań 
Orkiestr Dętych w ramach współorganizacji imprezy. 

 
 

WYDATKI 
 
      Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za 2014r. przedstawia 
załącznik nr 2, z którego wynika, że zostały one wykonane w wysokości 92,2% w stosunku do 
planu rocznego, który wynosi 109.159.188 zł, natomiast łączna kwota realizowanych wydatków 
wynosi 100.673.818 zł. 
      Należy przy tym zaznaczyć, że w ramach dokonywanych wydatków budżetowych w roku 
2014 w znacznej części, gdyż w 75,5% są to wydatki bieżące. 
      W okresie sprawozdawczym ogółem poniesione nakłady na inwestycje i remonty  wynoszą 
25.783.059 zł. i stanowią one 25,6% ogółu wydatków. 

       Ponadto w roku budżetowym zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 6.194.083 zł., w 
ramach których dokonano spłaty krajowych kredytów w kwocie 6.194.082 zł. Szczegółowe 
informacje w tym zakresie przedstawiono na stronie 101. 
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       Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu 
przedstawia się następująco: 
 
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie- Koźlu  
            
    W roku budżetowym 2014 jednostka zrealizowała wydatki w rozdziale 71015 – Nadzór 
budowlany, gdzie plan wynosi 397.737 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 397.737 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, w tym: 
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan wynosi 250 zł., a zrealizowano 

wydatki 250 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu, 
   wynagrodzenie pracowników – plan wynosi 68.651 zł., a zrealizowano wydatki 68.651 zł., co 

stanowi 100% w stosunku do planu, natomiast 17,3 % ogółu wydatków w tym rozdziale, 
 wynagrodzenia  osobowe  członków  korpusu  służby  cywilnej – plan wynosi 201.646 zł., a 

zrealizowano wydatki 201.646 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu, natomiast 50,7% 
ogółu wydatków w tym rozdziale, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 21.032 zł., a zrealizowano wydatki 
21.032zł., co stanowi 100% w stosunku do planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 55.898 zł., a zrealizowano 
wydatki  55.898 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu,  

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 10.531 zł., a zrealizowano wydatki 10.531 zł., co 
stanowi 100% w stosunku do planu, w tym: prenumerata pism – 4.188 zł., materiały biurowe 
– 1.880 zł., paliwo do samochodu służbowego – 1.317 zł., środki czystości – 992 zł., zakup 
wyposażenia w tym: zakup ekspresu i czajnika – 1.768 zł., artykuły do komputerów -313 zł.,   
pozostałe zakupy - 73 zł. 

 zakup energii – plan wynosi 3.168 zł., a zrealizowano wydatki 3.168 zł., co stanowi 100% w 
stosunku do planu, w tym: energia cieplna – 2.366 zł., energia elektryczna – 512 zł., opłaty za 
wodę – 290 zł. 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 2.671 zł., a zrealizowano wydatki  2.671 zł., co 
stanowi 100% w stosunku do planu, w tym: konserwacja kopiarki -  375 zł., przegląd i 
naprawa samochodu służbowego – 2.296 zł., 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 125 zł., a zrealizowano wydatki 125 zł., co stanowi  
100% w stosunku do planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 14.323 zł., a zrealizowano wydatki 14.323 zł., co 
stanowi 100% w stosunku do planu, w tym: opłaty bankowe -129 zł., opłaty pocztowe -
1.945zł., usługi komunalne -475 zł., usługi informatyczne – 2.824 zł., abonament za Serwis 
Budowlany -1.579 zł., abonament za LEX -2.332 zł., przegląd samochodu służbowego - 
222zł., aktualizacja programów komputerowych – 3.196 zł., koszty odprowadzenia ścieków - 
518 zł., licencja programu antywirusowego - 449 zł., koszty dystrybucji energii elektrycznej – 
585 zł.,  pozostałe usługi - 69 zł., 

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 490 zł., a zrealizowano wydatki 490 zł., 
co stanowi 100% w stosunku do planu,   

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan wynosi 
267zł., a zrealizowano wydatki 267 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu,  

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan wynosi 
1.139zł., a zrealizowano wydatki 1.139 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu,  
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 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 
wynosi 6.681 zł., a zrealizowano wydatki 6.681 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu, w 
tym: opłaty za pomieszczenia biurowe– 3.136 zł., opłaty za garaż – 779 zł., czynsz za 
pomieszczenia archiwum – 2.766 zł., 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 862 zł., a zrealizowano wydatki 862 zł., co stanowi 100% 
w stosunku do planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 6.800 zł., a zrealizowano wydatki 6.800 zł., co stanowi 100% w 
stosunku do planu, 

 podatek od nieruchomości  plan wynosi 1.383 zł., a zrealizowano wydatki 1.383 zł., co 
stanowi 100% w stosunku do planu, 

 szkolenie członków korpusu służby cywilnej - plan wynosi 1.098 zł., a zrealizowano wydatki 
1.098 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu,  

 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan wynosi 
722zł., a zrealizowano wydatki 722 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu,  

 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  nie planował w 2014 r. dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, natomiast przekazał te dochody na łączną kwotę 
73 zł z tytułu pozostałych odsetek. 
 

Na dzień 31.12.2014 r. w Inspektoracie zatrudnionych było 7 pracowników na 6,13 etatach. 
 

2. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu 
 
    Realizacja wydatków budżetowych przez jednostkę w 2014 roku w rozdziale 75020 – 
Starostwa powiatowe wyniosła 8.038.248 zł., gdzie plan wynosił 8.227.581 zł, co stanowi 97,7% 
wykonania planu.  
W powyższym rozdziale zrealizowano następujące wydatki: 
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  – plan wynosi 14.800 zł, a zrealizowane 

wydatki 11.469 zł., co stanowi 77,5% wykonania planu, w tym: zwrot części kosztów 
zakupionych okularów korekcyjnych dla pracowników do pracy przy komputerze na 
podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 3.175 zł., wypłata 
ekwiwalentu zgodnie z przepisami BHP- odzież robocza – 1.641 zł., zakup wody mineralnej  
dla pracowników Starostwa Powiatowego– 5.888 zł., organizacja „wigilii” dla pracowników – 
765 zł. 

 wynagrodzenie osobowe - plan wynosi 4.227.434 zł, a zrealizowane wydatki 4.187.808 zł., co 
stanowi 99,1% wykonania planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 
4.048.386zł., nagrody jubileuszowe – 107.610 zł., odprawy emerytalne – 31.812 zł., 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi  319.765 zł., a  zrealizowane wydatki 
319.738 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na  ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi  807.710 zł., a     
zrealizowane wydatki 792.175 zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu, 

 wpłaty na PFRON - plan wynosi  600 zł., a zrealizowane wydatki 559 zł, co stanowi 93,2% 
wykonania planu, 

 wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 6.110 zł., a zrealizowane 
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wydatki 4.200 zł., co stanowi 68,7 % wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 796.555 zł., a zrealizowane wydatki  787.900 zł., co 

stanowi 98,9% wykonania planu w tym: zakup materiałów papierniczych do drukarek –  
13.484 zł., programy ,licencje, akcesoria komputerowe, tusze do drukarek- 35.718 zł., druki 
komunikacyjne –  618.762 zł., paliwo i akcesoria do samochodu służbowego – 17.925 zł. (w 
tym: akcesoria- -żarówki, wycieraczki, środki do pielęgnacji samochodu), artykuły biurowe –  
19.308 zł., prenumerata czasopism i literatury fachowej –  13.037 zł., środki czystości i 
higieny ( papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie,  koncentraty myjące w 
płynie)-  19.367 zł., zakup gaśnic i instrukcji p. pożarowych- 1.623 zł., zakup części 
zamiennych do komputerów- 2.357 zł., artykuły potrzebne do utrzymania budynku –  
8.245zł., dzienniki budowy, karty drogowe, karty parkingowe-  4.905 zł., zakupy na 
organizowane spotkania, wyposażenie magazynu PCZK- 13.086 zł.,  (w tym; programator do 
terminali- 147 zł., akumulator- 229 zł., torby- 115 zł, zapory przeciwpowodziowe- 5.289 zł., 
osuszacze powietrza- 2.318 zł., zestaw ochronne-1.230 zł., , mapy operacyjne- 3.735 zł art. 
spożywczych- 23 zł.), wyposażenie i meble –  20.083 zł (w tym: zakup aparatów 
telefonicznych- 316 zł., zakup krzeseł, podnóżek- 2.986 zł., zakup kalkulatorów- 411 zł., 
zakup oświetlenia choinkowego- 1.321 zł., zakup czajników- 594 zł., zakup kalendarzy- 
488zł., zakup dzbanków do kawy i cukierniczek- 602 zł., zakup nawigacji Samsung- 674 zł., 
zakup flag- 589 zł., zakup długopisów- 355 zł., zakup rzutnika multimedialnego- 1.350 zł., 
zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych- 9.277 zł., pozostałe drobne zakupy (w tym: 
kosze, przedłużacze, baterie umywalkowe, znaki zakazu)- 1.120 zł.,   

 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – plan wynosi 1. 000 zł., a 
zrealizowane wydatki 0 zł,  

 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – plan wynosi 3.100 zł, a zrealizowane 
wydatki  2.430 zł, co stanowi 78,4% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 199.800 zł, a zrealizowane wydatki 178.513 zł., co stanowi 
89,3% wykonania planu, w tym: energia elektryczna – 91.795 zł., c.o. – 83.004 zł., woda  - 
3.714 zł., 

 zakup usług remontowych –  plan wynosi 53.544 zł, a zrealizowane wydatki 39.403 zł,. co 
stanowi 73,6% wykonania planu, w tym: naprawa kserokopiarek – 3.867 zł.,   naprawa 
sprzętu komputerowego- 327 zł., roboty malarskie korytarza  i pomieszczeń II piętra budynku 
SP- Piastowska 15-15.558 zł., remont instalacji elektrycznej w Sali posiedzeń budynku SP-
Plac Wolności 13- 2.091 zł., naprawa samochodu służbowego- 5.145 zł., naprawa włącznika i 
oświetlenia w budynku SP –Plac Wolności 13- 1.107 zł., usuniecie dziury na parkingu za 
budynkiem SP- Plac Wolności 1- 1.845 zł., roboty malarskie w dużej Sali posiedzeń w 
budynku SP- Plac Wolności 13- 2.674 zł., naprawa zasilania do komputerów w Wydz. 
Komunikacji- 2.214 zł., demontaż niesprawnych lamp ewakuacyjnych i wymiana na nowe w 
budynku SP- Plac Wolności 1- 1.476  zł., drobne naprawy elektryczne- 1.199 zł., naprawa 
drobnego sprzętu – 1.236 zł., naprawa żaluzji- 664 zł., 

 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – plan wynosi 3.400 zł, a 
zrealizowane wydatki  2.877 zł, co stanowi 84,6% wykonania planu,  

 zakup usług pozostałych – plan wynosi  312.296 zł., a zrealizowane wydatki 303.304 zł., co 
stanowi 97,1% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe –  71.467 zł., wywóz nieczystości i 
odpadów –   966 zł., odprowadzenie ścieków –   6.765 zł., obsługa specjalistycznych 
programów /dla wydziałów; Finansowo- Budżetowego,   Organizacyjnego, Budownictwa, 
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Ochrony Środowiska/- 63.837 zł., serwis oprogramowania, licencje – 32.199 zł., ochrona 
budynków Starostwa –  3.529 zł., wykonanie tablic rejestracyjnych –  67.736 zł., wykonanie 
pieczątek, oprawa dzienników , protokołów–  1.636  zł., dozór  techniczny urządzeń – 
4.666zł., okresowe przeglądy instalacji elektrycznej- 2 346 zł., szkolenie w zakresie 
zarzadzania ryzykiem -  2.900 zł., konserwacja, przegląd sprzętu kserokopiarek –  10.712 zł., 
koszty i prowizje bankowe –  2.146 zł., badania techniczne, wyważanie kół, mycie 
samochodu –  1.411 zł., drukowanie teczek komunikacyjnych –  5.965 zł., konserwacja 
dźwigu KONE-   7.193 zł., usuniecie oraz przechowywanie pojazdów- 7.295 zł., zimowe 
utrzymanie placu przed budynkami  Starostwa Powiatowego – 863 zł., legalizacja gaśnic – 
1.287 zł., usługi hotelarskie – 1.310 zł., wykonanie tablic informacyjnych- 642 zł., szklenie 
szyb, dorabianie kluczy, oprawa obrazów- 281 zł., czyszczenie firan- 407 zł., konserwacja i 
przegląd klimatyzacji i agregatu prądotwórczego- 600 zł., usługi transportowe- 2.188 zł., 
ogłoszenia w mediach o konkursach na stanowiska dyrektorów w podległych jednostkach – 
2.957 zł., 

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 8.700 zł., a zrealizowane wydatki 
7.365zł., co stanowi 84,7% wykonania planu,  w tym: zakup usług internetowych – 3.929zł., 
abonament roczny LEX – 428 zł., założenie strony internetowej BIP – 3.008 zł.,  

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan wynosi 
10.872 zł., z czego zrealizowano 7.842 zł., co stanowi 72,1% wykonania planu, 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan wynosi 
60.700zł., z czego zrealizowano 55.630 zł, co stanowi 91,6% wykonania planu, 

 zakup usług obejmujących tłumaczenia– plan wynosi 7.600 zł., z czego zrealizowane wydatki 
6.932 zł., co stanowi 91,2% wykonania planu, 

 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan wynosi 56.700 zł., a 
zrealizowane wydatki wynoszą 51.906 zł., co stanowi 91,5% wykonania planu, w tym: 
obsługa prawna– 46.986 zł., oszacowanie wartości rynkowej pojazdów- 554 zł., wykonanie 
ekspertyz -4.366 zł., 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 16.900 zł., a zrealizowano wydatki 16.311 zł, co 
stanowi 96,5% wykonania planu, w tym: podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa 
– 10.424 zł., ryczałt za dojazdy lokalne – 5.562 zł., bilety autobusowe – 325 zł., 

 podróże służbowe zagraniczne -  plan wynosi 800 zł,, a zrealizowano wydatki 738 zł., co 
stanowi 92,3% wykonania planu, w tym: delegacja zagraniczna do Brukseli w dniach od 
23.09 do 26.09.2014r.- 738 zł., 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 66.500 zł., a zrealizowano wydatki  63.334 zł., co 
stanowi 95,2% wykonania planu, w tym: ubezpieczenie budynków, maszyn i urządzeń –  
21.672 zł., ubezpieczenie: sprzętu elektrotechnicznego, przedmiotów od stłuczenia, od 
kradzieży z włamaniem i rabunku, maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii, 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- 17.934, zł., ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego-  9.497 zł., ubezpieczenie samochodu służbowego- 1.948 zł., ubezpieczenie 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej- 11.778 zł., ubezpieczenie usuwanych samochodów- 
51 zł., opłata rejestracyjna- 100 zł., opłaty komornicza Urzędów Skarbowych- 354 zł., 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 103.500 zł., a zrealizowano wydatki 103.500 zł, co stanowi 
100% wykonania planu,  

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 6.320 zł., a zrealizowano wydatki 4.892 zł, co 
stanowi 77,4% wykonania planu, 
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 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan wynosi 500 zł., a zrealizowane wydatki 311 zł., co 
stanowi 62,2% wykonania planu, w tym: wnioski o wydanie interpretacji – 311 zł.,  

 opłaty na rzecz budżetów JST – plan wynosi 7.800 zł., a zrealizowane wydatki 6.670 zł., co 
stanowi 85,5% wykonania planu, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego – 45 zł., opłata za 
wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej -82 zł., opłata zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi – 6.543 zł., 

 podatek od towarów i usług (VAT) – plan wynosi 28 zł., a zrealizowane wydatki 28 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu,  

 pozostałe odsetki – plan wynosi 8.428 zł., a zrealizowane wydatki 6.804 zł., co stanowi 80,7% 
wykonania planu, odsetki – dotyczą zwrotu opłat za karty pojazdów, 

 kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 58.250 zł.,  z czego 
zrealizowano 51.900 zł co stanowi 89,1% wykonania planu, odszkodowania – dotyczą zwrotu 
opłat za karty pojazdów, 

  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan wynosi 23.243 zł., a zrealizowano 
wydatki 21.468 zł., co stanowi 92,4% wykonania planu, w tym: koszty postępowania 
procesowego  – 631 zł., koszty czynności komorniczych – 9.752 zł., koszty postepowania 
sądowego -11.085 zł.,  

  szkolenia pracowników – plan wynosi 11.200 zł, a zrealizowane wydatki 10.791 zł., co 
stanowi 96,3% wykonania planu,  

 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 906.240 zł., z czego zrealizowano wydatki w kwocie 
874.804 zł., co stanowi 96,5% wykonania planu w tym: wykonanie klimatyzacji w pokojach 
biurowych od strony Damrota w budynku SP przy Placu Wolności 13 – plan 118.000zł. 
wykonanie 117.096 zł.; wykonanie dokumentacji projektowej terenu /rewitalizacji skweru 
wraz z oświetleniem i nawadnianiem oraz inwentaryzacja dendrologiczną/ przy budynku SP 
przy Placu Wolności 13- 12.725 zł wykonanie 12.423 zł.; rewitalizacja skweru SP przy ul. 
Plac Wolności  - plan 654.818 zł, wykonanie 654.818 zł.; termomodernizacja i izolacja 
wilgotności zewnętrznych ścian przyziemia budynku SP ul. Plac Wolności 13 wraz z 
dokumentacją projektową – plan 50.383 zł., wykonanie 50.348 zł.; wykonanie systemów 
kanałów pod światłowody łączących budynek główny SP przy Palcu Wolności 13 wraz z 
węzłem sieci szkieletowej UPC wraz z dokumentacja projektową i nadzorem – plan 25.000 zł, 
wykonanie 24.936 zł.; wykonanie modernizacji rynien budynku SP w Kędzierzynie-Koźlu 
przy Placu Wolności 13 wraz z nadzorem – plan 30.000 zł. wykonanie- 0 zł; modernizacja 
pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu dla potrzeb 
serwerowni – plan 15.314 zł. wykonanie-15.183 zł., 

 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan wynosi 127.186 zł., z czego 
zrealizowano 116.646 zł. co stanowi 91,7% wykonania planu, w tym: opracowanie w formie 
tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego zwanego „Planem Transportowym” –plan 29.300 zł, wykonanie 
29.300 zł.; zakup oprogramowania GEO-INFO 6 – plan 15.000 zł., wykonanie 15.000 zł.; 
zakup ekspresu do kawy SAECO PHILIPS – plan 4.000 zł., wykonanie 3.999 zł.; zakup 
urządzeń serwerowych dla Wydziału Geodezji – plan 8.686 zł., wykonanie 8.685 zł., zakup 
zestawów komputerowych i drukarek dla Wydziałów Starostwa Powiatowego – plan 
60.200zł., wykonanie 59.662 zł., zakup oprogramowania wspomagającego procesy decyzyjne 
w zarządzaniu kryzysowym i obronie cywilnej – plan 10.000 zł., wykonanie 0 zł., z uwagi na 
brak zainteresowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego na administrowanym 
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terenie we wspólnym zakupie takich programów. 
 

  Starostwo Powiatowe realizowało również wydatki w ramach poniższych rozdziałów: 
 rozdział 02001 – Gospodarka leśna (ekwiwalent za wywłaszczenie gruntów z upraw rolnych i 

prowadzenia uprawy leśnej) – plan wynosi 35.758 zł., z czego 35.757 zł., stanowi 100% 
wykonania planu, w tym: 

 rozdział 02002 –Nadzór nad gospodarką leśną– plan wynosi 21.551 zł., z czego zrealizowano 
16.622 zł., co stanowi 77,1% wykonania planu, w tym: 
 zakup usług pozostałych – plan wynosi 21.551 zł.,  z czego zrealizowano 16.622 zł., co 

stanowi 77,1% wykonania planu  -  nadzór w lasach niepaństwowych nie będących 
własnością Skarbu Państwa /Nadleśnictwa; Kędzierzyn i Rudy Raciborskie/, 

 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan wynosi 19.589 zł., z czego zrealizowano 
9.776 zł, (dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące) co stanowi 49,9% 
wykonania planu, w tym : 
 dotacje – zimowe utrzymanie dróg powiatowych – Gmina Reńska Wieś – 19.589 zł., z 
czego zrealizowano 9.776 zł., 

 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wynosi 10.000 zł., z czego zrealizowano 
10.000 zł, (dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) 
co stanowi 100% wykonania planu, w tym : 
 dotacje – na dofinansowanie zadania p.n.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. 
Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu” – Gmina Kędzierzyn-Koźle – 10.000 zł., z czego 
zrealizowano 10.000 zł., 

 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  – plan wynosi 121.000 zł., z 
czego zrealizowano 112.593 zł., co stanowi 93,1% wykonania planu (w tym: plan wydatków 
Skarbu Państwa -68.000 zł., z czego zrealizowano 68.000 zł., plan wydatków Powiatu -
53.000zł., z czego zrealizowano 44.593zł. /w tym plan 34.350 zł., na wypłatę odszkodowań za 
nabycie prawa własności gruntu –pod zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu w ciągu 
drogi 1404 O Cisek-Bierawa”) 
 zakup usług pozostałych – plan wynosi 43.993 zł, z czego zrealizowano 35.586 zł, co 

stanowi 80,9% wykonania planu, w tym: sporządzanie operatów szacunkowych (Skarb 
Państwa) – 24.805 zł., sporządzanie operatów szacunkowych (Powiat) – 9.886 zł., 
ogłoszenia nieruchomości (Powiat) – 120 zł., ogłoszenia nieruchomości (Skarb Państwa)- 
175 zł., usuniecie odpadów niebezpiecznych /azbestu/ (Skarb Państwa)- 600 zł., 

 opłaty za administrowanie i czynsze  za budynki lokalne i pomieszczenia garażowe– plan 
wynosi 1.204 zł., z czego zrealizowano 1.204 zł., co stanowi 100% wykonania planu 
(Skarb Państwa- czynsz za lokale mieszkalne w budynku przy ul. Zielonej w 
Kędzierzynie-Koźlu), 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 40.062 zł., z czego zrealizowano 40.062 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu w tym: podatek od nieruchomości (Skarb Państwa) – 
40.062 zł.,  

 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 
693 zł., z czego zrealizowano 693 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: podatek 
leśny (Skarb Państwa)- 693 zł., 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 461 zł., z 
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czego zrealizowano 461 zł, co stanowi 100% wykonania planu, 
 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 34.347 zł., z 

czego zrealizowano 34.347 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym decyzje 
orzekające wysokość odszkodowania za przejęcie nieruchomości – działek w związku z 
realizacją inwestycji polegającej na budowie nowego i rozbiórce istniejącego mostu w 
ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa (Powiat) -34.347 zł. 

 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan wynosi 240 zł., z czego 
zrealizowano 240 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: koszty postępowania 
sądowego (Skarb Państwa) – 240 zł.,  

 rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  – plan wynosi 
496.409 zł., z czego zrealizowano 116.463 zł., co stanowi 23,5% wykonania planu (w tym: 
plan wydatków Skarbu Państwa – 76.000 zł. z czego zrealizowano 58.109 zł. co stanowi 
76,5% wykonania planu, plan wydatków Powiatu – 420.409 zł., z czego zrealizowano 
58.354 zł. co stanowi 13,9% wykonania planu), w tym: 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 32.000 zł., a zrealizowane wydatki 24.355 zł., co 

stanowi 76,1% wykonania planu, w tym: zakup akcesoriów komputerowych (w tym tuszy 
do drukarek) –16.444 zł., zakup materiałów papierniczych do plotera – 2.077 zł., zakup 
środków czystości – 1.356 zł.,  zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynku- 
1.170 zł., zakup książek nadawczych– 569 zł., zakup wyposażenia (kosiarki, drukarki, 
czajnik) – 2.739 zł., 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan wynosi 500 zł., a 
zrealizowane wydatki 0 zł., co stanowi 0% wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 5.000 zł., a zrealizowane wydatki 1.434 zł., co 
stanowi 28,7% wykonania planu, w tym: usunięcie awarii zasilania w budynku-
Piastowska 15  – 425 zł., drobne naprawy sprzętu – 1.009 zł., 

 zakup usług pozostałych- plan wynosi 447.409 zł., a zrealizowano wydatki 81.732 zł., co 
stanowi 18,3% wykonania planu, w tym: konserwacje i przeglądy sprzętu/kserokopiarek– 
406 zł., usługi pocztowe-  5.948 zł., ogłoszenia w mediach – 15.412 zł., ochrona mienia- 
135 zł., usługi informatyczne- 268 zł., oprawa dokumentów, wykonanie pieczątek- 1.454 
zł., aktualizacja wyceny, nadzór na eksploatacją programów GEO (Dotacja)- 58.109 zł., 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 
publicznej sieci telefonicznej – plan wynosi 2.500 zł., a zrealizowane wydatki 2.115 zł, 
co stanowi 84,6% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 5.000 zł., a zrealizowano wydatki 4.397 zł, co 
stanowi 87,9% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 4.000 zł., a zrealizowano wydatki 2.430 zł., co 
stanowi 60,8% wykonania planu. 

 rozdział 75001- Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej –  
Wydatki realizowane w ramach programu EFS pn. System Informacji o Funduszu 
Europejskim. Plan wynosi 73.000 zł., z czego zrealizowano 28.742 zł., co stanowi 39,4%, 
wykonania planu, są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym: 
 wynagrodzenia osobowe – środki EFS – plan wynosi – 45.666 zł., z czego zrealizowano 

17.068  zł, co stanowi 37,4% wykonania planu, 
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 wynagrodzenia osobowe – współfinansowanie budżet państwa  – plan wynosi 8.059 zł., 
z czego zrealizowano 3.012 zł, co stanowi  37,4% wykonania planu, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki EFS – plan wynosi 2.966 zł., z czego 
zrealizowano  2.965 zł, co stanowi   100% wykonania planu, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne– współfinansowanie budżet państwa – plan wynosi 
523 zł., z czego zrealizowano 523 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne – środki EFS – plan wynosi – 8.316 zł., z czego 
zrealizowano 3.426 zł., co stanowi  41,2% wykonania plan, 

 składka na ubezpieczenia społeczne – współfinansowanie budżet państwa – plan wynosi 
– 1.468 zł., z czego zrealizowano 604 zł., co stanowi 41,1% wykonania planu, 

 składki na Fundusz Pracy – środki EFS – plan wynosi – 1.192 zł., z czego zrealizowano  
491 zł., co stanowi  41,2% wykonania planu, 

 składka na Fundusz Pracy – współfinansowanie budżet państwa  – plan wynosi – 210 zł., 
z czego zrealizowano  87 zł., co stanowi 41,4% wykonania planu, 

 zakup materiałów i wyposażenia – środki EFS – plan wynosi 3.060 zł., czego 
zrealizowano   481 zł., co stanowi   15,7% wykonania planu, 

 zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie budżet państwa – plan wynosi – 
540zł., z czego zrealizowano  85 zł., co stanowi 15,7% wykonania planu,  

w tym (wraz ze środkami EFS): 
 zakup materiałów papierniczych – 566 zł., 

 podróże służbowe krajowe -środki EFS- plan wynosi 850 zł,  z czego zrealizowano 0 zł., 
co stanowi 0% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe- środki budżetu państwa- plan wynosi 150 zł., z czego 
zrealizowano 0 zł., co stanowi 0% wykonania planu,  

 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia i pochodne) – plan wynosi 
235.722zł., z czego zrealizowano 235.722 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym:  
 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan wynosi 197.174 zł., a zrealizowano 

wydatki 197.174 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
  składki na ubezpieczenia społeczne – plan wynosi 33.717  zł., a zrealizowano wydatki w 

kwocie – 33.717 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 składki na Fundusz Pracy – plan wynosi 4.831 zł, a zrealizowano wydatki 4.831 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 
 rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wynosi 392.074 zł., z czego zrealizowano 

353.937zł, co stanowi 90,3% wykonania planu, w tym: 
 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST – plan wynosi 20.450 zł, a zrealizowano 

wydatki 19.776 zł, co stanowi 96,7% wykonania planu,  w tym: składka dla Związku 
Powiatów Polskich – 11.701 zł., składka dla Euroregionu Pradziad – 8.075 zł., 

  różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 332.724 zł., a zrealizowano 
wydatki 312.155 zł., co stanowi 93,8% wykonania planu, w tym: diety radnych powiatu – 
311.769 zł., delegacja zagraniczna Niemcy-Koblencja w dniach 24.03-28-03-2014r. – 
386 zł., 

 zakupy materiałów i wyposażenia – plan wynosi  19.500 zł, zrealizowane wydatki 
9.982zł, co stanowi 51,2% wykonania planu, w tym: zakupy wody mineralnej, kawy, 
ciastek na potrzeby sesji rady powiatu – 5.814 zł.,  zakup wiązanek okolicznościowych  -
1.078 zł., zakup dyplomów drewnianych w związku z zakończeniem IV kadencji Rady –
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3.090zł.,  
 zakupy usług pozostałych – plan wynosi 15.400 zł, a zrealizowano wydatki 9.908 zł., co 

stanowi 64,3% wykonania planu, w tym: usługa cateringowa w związku z zakończeniem 
IV kadencji Rady – 2.852 zł., wykonanie tabla IV kadencji -1.174 zł., ogłoszenia w prasie 
i radio -5.137 zł., przewóz radnego powiatu na trasie Opole-Niemcy-Nadrenia na Forum 
Szkolnictwa Specjalnego -745 zł.,  

 usługi telefonii komórkowej – plan stanowi 2.500 zł, z czego zrealizowano  2.116 zł., co 
stanowi 84,6% wykonania planu, (telefony komórkowe radnych) – 2.116 zł., 

 szkolenia pracowników – plan stanowi 1.500 zł., z czego zrealizowano 0 zł,  
 rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan wynosi  21.614 zł., z czego zrealizowano 

21.614zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 
 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan wynosi – 9.660 zł, a zrealizowane wydatki 

9.660 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: wynagrodzenie za udział w 
komisjach poborowych – 9.660 zł., 

 składki na ubezpieczenia społeczne – plan wynosi 970 zł, a zrealizowane wydatki 970 zł, 
co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia – plan wynosi 7.560 zł, a zrealizowane 
wydatki 7.560 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym: wynagrodzenia pisarek – 
7.560 zł., 

 zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 3.399 zł, a zrealizowano wydatki 3.399zł, 
co stanowi 100% wykonania planu, w tym: zakup laptopa – 2.814 zł., zakup materiałów 
biurowych – 351 zł., zakup środków czystości – 234 zł., 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 25 zł, a zrealizowano wydatki 25 zł, co stanowi 
100% wykonania planu, 

 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 570.277zł., z 
czego zrealizowano kwotę 552.050 zł.,  co stanowi 96,8% wykonania planu. W ramach tego 
rozdziału zrealizowano wydatki na poniższe imprezy: 

 VI Międzyszkolny Turniej Języka Niemieckiego – ZS Nr 3-  1.000 zł., 
 Współorganizacja Turnieju Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych – ZST i O- 

999 zł., 
 Współorganizacja IV Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt- ZS Nr 1- 

998zł., 
  Współorganizacja konkursu Mistrza Ortografii-ZS Nr 1- 800 zł., 
 Współorganizacja III Konkursu Chemiczna Głowa- ZS Nr 3- 1.000 zł., 
 Współorganizacja V Konkursu Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskiej- ZS  nr 1- 

1.000 zł., 
 Współorganizacja Spotkań Adwentowych- ZS nr 3- 1.000 zł., 
 Współorganizacja konkursu Mistrz Kierownicy Ucieka -ZS nr 1- 500 zł., 
 Współorganizacja konkursu Potyczki z Techniką- ZST i O- 531 zł., 
 Współorganizacja IV seminarium naukowego AUTOMATYKA- ZSTiO-653zł., 
 Organizacja imprezy związanej z15-leciem Powiatu K-Kozielskiego- 176.015 zł.,  
 Współorganizacja z LKJ LEWADA zawodów w ujeżdżaniu- 19.906 zł., 
 Współorganizacja Wojewódzkich Zawodów Szkół Specjalnych- Mały 

Olimpijczyk- 1.000 zł., 
 Współorganizacja IV Regionalnych Zawodów Sikawek Konnych- 7.660 zł., 
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 Współorganizacja II Ogólnopolskich zawodów karate SEI BUDOKAI- 1.000 zł., 
  Współorganizacja XI Dni  Kultury Kresowian –  2.700 zł., 
 Współorganizacja III Turnieju Pogranicza Śląska Opolskiego- 1.300 zł., 
 Wydruk książki „Ludobójstwo na Kresach Wschodnich”- 2.006 zł., 
 Wydruk albumu „Okruchy historii- spotkania z zabytkami”- 12.915 zł., 
 Zamówienie materiału filmowego  promującego placówki oświatowe powiatu- 

4.500 zł., 
 Organizacja z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów PIKNIKU 

BIESIADNEGO- 500 zł 
 Współorganizacja z TSKN na Śląsku Opolskim imprezy OKTOBER FEST- 

1.000zł., 
 Współorganizacja Pikniku Uniwersytetu Trzeciego Wieku- 600 zł., 
 Współorganizacja 40-lecia WOPR- 566 zł., 
 Współorganizacja VII Spotkań Muzykujących Rodzin- 992 zł 
 Współorganizacja XVII Samochodowego Rajdu Turystyczno -Nawigacyjnego-  

1.000 zł., 
 Współorganizacja z ZPAP Pleneru Malarskiego- 5.000 zł., 
 Współorganizacja koncertu z okazji kanonizacji Św. Jana Pawła II- 1.750 zł., 
 Współorganizacja Festynów Wakacje Dzieciom i Bezpieczne Wakacje–3.479 zł., 
 Współorganizacja  z WOPR Dnia Dziecka- Morsy Dzieciom- 734 zł., 
 Współorganizacja XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu SUPER MLEKO 2014– 

450 zł., 
 Organizacja plebiscytu – Laureaci Statuetek Dużych Koziołków– 5.033 zł.,  
 Współorganizacja obchodów rocznic 3 Maja, 17 Września, 11 Listopada, Dnia 

Żołnierzy Wyklętych – 5.436 zł., 
 Współorganizacja Sylwestra 2014 roku dla mieszkańców przed budynkiem SP- 

713 zł., 
 Współorganizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej- 6.750 zł., 
 Organizacja II Powiatowego Konkursu Fotograficznego Zabytki Powiatu K-

Kozielskiego- 3.623 zł 
 Współorganizacja imprezy Odra Rzeką Integracji Europejskiej- Pływała 2014-  

3.316  zł 
 Współorganizacja plebiscytu na Najlepszego Sportowca-  1.500 zł 
 Współorganizacja zawodów sportowo-pożarniczych o puchar Starosty -  2.025 zł., 
 Współorganizacja Przełajowego Wyścigu Kolarskiego Bryksy Cross- 1.996 zł., 
 Zakup płyt CD zespołu Karawana- 2.000 zł., 
 Wykonanie przeszkody drewnianej z logotypem powiatu K-Kozielskiego- 

/ materiał promocyjny /-8.000 zł., 
 Współorganizacja z MOSiR 60 rocznicy Szkolnego Związku Sportowego- 

2.500zł.,  
 Współorganizacja z Nową Gazetą Lokalną Plebiscytu Medycznego- 1.000 zł., 
 Współorganizacja II Festiwalu Kultury Śląskiej -JARMARK URBANOWY-

1.000 zł., 
 Współorganizacja Zjazdu Związku Śląskich Kobiet Wiejskich- 1.500 zł., 
 Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Komes Estrady Mniejszości Etnicznych- 
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11.984 zł., 
 Zakup upominków na konkurs Lady D – 344 zł 
 Wydatki związane z otwarciem mostu Cisek-Bierawa- 1.924 zł., 
 Współorganizacja III Otwartego Memoriału Pływackiego -1.200 zł., 
 Współorganizacja  z Komenda Wojewódzką Policji odprawy w zakresie 

bezpieczeństwa – 2.501 zł., 
 Współorganizacja z Fundacją ROMANE PSZAŁA Międzynarodowego Dnia 

Romów-2.000 zł., 
 Współorganizacja 85-lecia oraz Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK- 

1.135 zł., 
 Współorganizacja Święta Policji-  2.000 zł., 
 Udział pracowników Starostwa w XI Mistrzostwach Piłki Halowej- 2.991 zł., 
 Współorganizacja Zawodów Wędkarskich-  499 zł., 
 Współorganizacja XXI plebiscytu Najlepsi z Najlepszych- 920 zł., 
 Współorganizacja X Ogólnopolskiego  Spływu Twardzieli Rzeką Odrą 2014-   

700 zł., 
Pozostałe wydatki związane z promocją podmiotu –223.906 zł, w tym: 

 informacje o działalności Rady Powiatu , Zarządu Powiatu , jednostek 
organizacyjnych Powiatu w mediach oraz emisja życzeń, kondolencji–  
147.504zł., 

 wiązanki okolicznościowe – 5.201 zł., 
 materiały promocyjne (mapy powiatu, torby upominkowe, okładki 

okolicznościowe, długopisy, płaskorzeźby srebrne, kubki, dyplomy drewniane, 
kalendarze)  –  59.031 zł., 

 pozostałe koszty reprezentacyjne –  / w tym; zakup kawy , ciastek, wody 
mineralnej/- 5.636 zł., 

 opłaty ZAIKS – 6.534 zł., 
 rozdział 75095– Pozostała działalność - plan wynosi 2.583 zł., środki na wydatki związane z 

realizacją projektu pn.: „Zintegrowane podejście terytorialne- szansą rozwoju 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” - z czego 
zrealizowano 1.085 zł.,  co stanowi 42% wykonania planu,  

 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie-plan wynosi 93.351 zł z czego zrealizowano 91.947 zł co stanowi 98,5% 
wykonania planu, w tym: 
 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 5.100 zł z czego zrealizowano  

4.000 zł co stanowi 78,4% wykonania planu,  w tym: diety członków PKW, 
 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan wynosi 31.600 zł z czego zrealizowano 

31.600 zł co stanowi 100% wykonania planu, 
  składki na ubezpieczenia społeczne – plan wynosi 5.380 zł z czego zrealizowano  

5.156zł.,  stanowi 95,8% wykonania planu,  
 składki na Fundusz Pracy – plan wynosi 460 zł., z czego zrealizowano 404 zł co   stanowi 

87,8% wykonania planu, 
 zakup materiałów i wyposażenia – plan stanowi 1.900 zł, z czego zrealizowano 1.900 zł., 

co stanowi 100% wykonania planu, w tym: paliwo do samochodu – 237 zł., materiały 
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papiernicze – 272 zł., zakup materiałów eksploatacyjnych – 210 zł., zakup wody 
mineralnej -80 zł., zakup tuszy -1.101 zł., 

  zakup usług pozostałych – plan wynosi 48.711 zł z czego zrealizowano 48.710 zł 
stanowi  100% wykonania planu , w tym : druki obwieszczeni i kart do głosowania – 
48.710 zł.,  

  podróże służbowe krajowe – plan wynosi 200 zł., z czego zrealizowano 177 zł co 
stanowi 88,5% wykonania planu , 

 rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne (szkolenie obronne kadry kierowniczej 
jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) – plan wynosi 5.000 zł., z 
czego zrealizowano 4.700 zł.,  co stanowi 94% wykonania planu,  

 rozdział 75405 – Komendy Powiatowej Policji (dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na 
wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń biurowych –plan 71.500 zł., a także na 
wydatki majątkowe w tym: zakup radiowozu oznakowanego –plan 36.000 zł.)– plan wynosi 
107.500 zł., z czego zrealizowano 107.500 zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów  – plan wynosi 482.065 zł, z 
czego zrealizowano 397.941 zł, co stanowi 82,5% wykonania planu, w tym: odsetki od 
kredytu – CITI Bank Warszawa – 36.384 zł., odsetki od kredytu – PKO BP-
/skonsolidowany 2013r/- 330.471 zł., odsetki od kredytu – BGK Opole- 7.464 zł., odsetki od 
kredytów – FOŚ i GW Opole- 210 zł., odsetki od kredytu- BS Leśnica- 10.904 zł., odsetki 
od kredytu-  Bank Pekao- /2014r rok/ - 12.508 zł., 

 rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan wynosi 978.809 zł., z czego 
zrealizowano 978.808 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: na dotacje 
podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej – 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książe” – Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do pracy uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami i autyzmem kwota zrealizowanych wydatków wynosi 978.808 zł., 
gdzie plan wynosi 978.809 zł., co stanowi 100% wykonania planu tych wydatków,  

 rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan wynosi 287.385 zł., z czego zrealizowano 
287.268 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 
 dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – 

wychowawczej – plan wynosi 286.485 zł, a zrealizowano 286.485 zł, co stanowi 100% 
wykonania planu, w tym dotacje udzielone dla: Zespołu Niepublicznych Szkół 
Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem, 

 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (organizacja nauki 
religii Kościoła Zielonoświątkowego) – plan wynosi 900 zł., a zrealizowano 783 zł., co 
stanowi 87% wykonania planu, 

 rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan wynosi 
6.752zł, z czego zrealizowano 6.596 zł, co stanowi 97,7% wykonania planu, w tym: 
 zakup energii – plan wynosi 4.913 zł, z czego zrealizowano 4.913 zł, co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: centralne ogrzewanie – 2.773 zł., energia elektryczna – 
1.643zł., woda – 497 zł., 

 zakup usług – plan wynosi 1.000 zł, a zrealizowano wydatki 966 zł, co stanowi 96,6% 
wykonania planu, w tym: wywóz nieczystości – 75 zł., odprowadzenie ścieków – 891zł., 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 839 zł, z 
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czego zrealizowano 717 zł, co stanowi 85,5% wykonania planu, 
 rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - plan wynosi 1.392.905 zł, z czego zrealizowano 

1.371.091 zł, co stanowi 98,4% wykonania planu, w tym: 
 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego-dotacja dla Gminy 
Kędzierzyn-Koźle na wydatki bieżące związane z organizacją nauczania religii Kościoła 
Zielonoświątkowego-  plan wynosi 1.800zł., a zrealizowano 1.379 zł, co stanowi 76,6% 
wykonania planu, 

 dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – 
wychowawczej – plan wynosi 752.105 zł, a zrealizowano 737.679 zł, co stanowi 98,1% 
wykonania planu, w tym dotacje udzielone dla: 
 Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych– Tomasz Kubala – plan 

wynosi 229.395 zł., a zrealizowane wydatki 219.715 zł., co stanowi 95,8% planu, 
 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu – LO dla 

Młodzieży – plan wynosi 177.128 zł., a zrealizowane wydatki 177.127 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu - LO dla 
Dorosłych – plan wynosi 27.228 zł., a zrealizowane wydatki 27.120 zł., co 
stanowi 99,6% wykonania planu, 

 FAM Spółka Zabrze – LO dla Dorosłych „Siódemka” – plan wynosi 18.619 zł., a 
zrealizowane wydatki 18.618 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 Fundacja dla Dobra Publicznego – LO dla Dorosłych  – plan wynosi 38.959 zł., a 
zrealizowano wydatki  38.313 zł., co stanowi 98,3% wykonania planu, 

 Fundacja dla Dobra Publicznego – Uzupełniające LO dla Dorosłych – plan 
wynosi 4.782 zł., a zrealizowano wydatki 4.781 zł., co stanowi 100% wykonania 
planu, 

 Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – LO dla Dorosłych – plan wynosi 252.692 zł., 
a zrealizowane wydatki 248.817 zł., co stanowi 98,5% wykonania planu, 

 Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – Uzupełniające LO dla Dorosłych – plan 
wynosi 3.302 zł., a zrealizowane wydatki 3.188 zł., co stanowi 96,5% wykonania 
planu, 

 dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 
osobę fizyczną – plan wynosi 639.000 zł, a zrealizowano 632.033 zł, co stanowi 98,9% 
wykonania planu, , w tym dotacje udzielone dla: 
 Fundacja dla Dobra Publicznego – LO dla Dorosłych-publiczne  – plan wynosi 

639.000 zł., a zrealizowano wydatki  632.033 zł., co stanowi 98,9% wykonania 
planu, 

 rozdział 80123 – Licea profilowane (dotacja dla szkoły niepublicznej) - plan wynosi 2.391zł, 
z czego zrealizowano wydatki 2.390 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 
 dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-

wychowawczej – plan wynosi 2.391 zł, a zrealizowane wydatki 2.390 zł, co stanowi 
100% wykonania planu, w tym dotacje udzielone dla: Wojewódzkiego Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Opolu – Liceum Profilowane dla Dorosłych – 2.390 zł., 

 rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – Szkoły zawodowe – plan wynosi 3.767 zł., z czego 
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zrealizowano 3.431 zł., co stanowi 91,1% wykonania planu, w tym:  
 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy 
Kędzierzyn-Koźle na wydatki bieżące związane z organizacją nauczania religii Kościoła 
Zielonoświątkowego-  plan wynosi 1.800 zł., a zrealizowano 1.616 zł, co stanowi 89,8% 
wykonania planu, 

 na dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-
wychowawczej (Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego- Technikum 
Uzupełniające dla Dorosłych) - plan wynosi  1.967 zł., z czego zrealizowano wydatki 
1.815  zł., co stanowi 92,3% wykonania planu;  

 rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (dotacja dla szkoły niepublicznej) – plan 
wynosi 399.839 zł, z czego zrealizowano wydatki 399.838 zł, co stanowi 100% wykonania 
planu, w tym: 
 dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – 

wychowawczej – plan wynosi 210.219 zł, a zrealizowano wydatki 210.219 zł, co stanowi 
100% wykonania planu, w tym na dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej 
placówki oświatowo - wychowawczej – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów 
„Mały Książe” – Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem, 

 dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 
osobę fizyczną- plan wynosi 189.620 zł, a zrealizowano wydatki 189.619 zł, co stanowi 
100% wykonania planu, w tym dotacje przekazano dla Wojewódzkiego Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Opolu – Zasadnicza Specjalna Szkoła Zawodowa dla 
Młodzieży, 

 rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione -plan wynosi 1.246.252 zł, 
z czego zrealizowano 1.219.369 zł, co stanowi  97,8% wykonania planu: 
 dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – 

wychowawczej – plan wynosi 1.246.252 zł, z czego zrealizowano 1.219.369 zł., co 
stanowi 97,8% wykorzystania planu w tym dotacje udzielone dla: 
 TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań – Policealna Szkoła dla Dorosłych (zawody 

pozostałe) – plan wynosi 105.991 zł., a zrealizowane wydatki 103.998 zł., co 
stanowi 98,1% wykonania planu, 

 TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań – Policealna Szkoła dla Dorosłych (zawody 
medyczne) – plan wynosi 73.480 zł., a zrealizowane wydatki 71.605 zł., co 
stanowi 97,4% wykonania planu, 

 Policealna Szkoła Zawodowa WZDZ – plan wynosi 394 zł., zrealizowane wydatki 
0 zł.,  

 Fundacji dla Dobra Publicznego – PSHE – plan wynosi 164.150 zł, a 
zrealizowane wydatki  153.447 zł., co stanowi 93,5% 

 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu – Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – 
plan wynosi 611.079 zł., a zrealizowane wydatki 599.162 zł., co stanowi 98% 
wykonania planu, 

 Casus Sp. z o. o. Grudziądz Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja 
szkoła” – plan wynosi 32.070 zł., a zrealizowano wydatki 32.069 zł., co stanowi 
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100% wykonania planu, 
 Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” – FAM Spółka Zabrze - plan 

wynosi 259.088 zł., a zrealizowano wydatki 259.088 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wynosi 49.298 zł, z czego 
zrealizowano 46.601 zł, co stanowi 94,5% wykonania planu, w tym:  
 dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania w zakresie doradztwa 

metodycznego na diagnozowanie stanu potrzeb doskonalenia nauczycieli uczących w 
szkołach w zakresie przedmiotów objętych doradztwem, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz określenie ich aktualnych 
potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego wynikających z polityki edukacyjnej 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – plan wynosi 36.339 zł, a zrealizowano 36.339 zł., 
co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosi – 3.000 zł., z czego zrealizowano 2.400 zł, co 
stanowi 80% wykonania planu, 

 zakup usług – plan wynosi 9.959 zł., z czego zrealizowano 7.862 zł., co stanowi  78,9% 
wykonania planu, 

 rozdział 80195 - Pozostała działalność  - plan wynosi 2.850 zł., z czego zrealizowano 
2.816zł., co stanowi 98,8% wykonania planu w tym:  
 wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosi – 1.930 zł., z czego zrealizowano 1.930 zł, co 

stanowi 100% wykonania planu, 
 zakup materiałów i wyposażenia– plan wynosi 620 zł., z czego zrealizowano 586 zł., co 

stanowi  94,5% wykonania planu, 
 zakup usług – plan wynosi 300 zł., z czego zrealizowano 300 zł., co stanowi  100% 

wykonania planu, 
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne plan wynosi 4.412.909 zł, z czego zrealizowano 

3.402.909zł, co stanowi 77,1% wykonania planu w tym: 
 § 6220 – dotacje celowe z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie-Koźlu – plan wynosi 3.412.909 zł. a zrealizowano 3.402.909 zł., co stanowi 
99,7% na wydatki tj.: przeniesienie centrali telefonicznej z budynku przychodni  do 
budynku Szpitala w K-Koźlu przy ul. Judyma- 26.568, zł., zaprojektowanie i wykonanie 
całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych- 824.100 zł., przystosowanie 
pomieszczeń po byłym Oddziale Ortopedii na Oddział Neurologii z Pododdziałem 
Udarowym  wraz z wyposażeniem- 1.761.757 zł., zakup zestawu do ciągłego 
monitorowania rzutu serca i innych parametrów hemodynamicznych wraz z 
oprzyrządowaniem- 70.254 zł., zakup aparatu do badań ultrasonograficznych z głowicami 
do badań kardiologicznych- 100.000 zł., zakup wyposażenia Bloku Operacyjnego 
Okulistyki- 470.326 zł., zakup aparatu  do znieczulania Aespire View z wyposażeniem- 
149.904 zł., 

 § 6226 – dotacje celowe z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wkład własny do planowanego na lata 2014-
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2016 zadania pn. „Program wczesnego wykrywania nowotworów w województwie 
opolskim”– plan wynosi 1.000.000 zł. a zrealizowano 0 zł., co stanowi 0%, ponieważ 
złożony przez SPZOZ wniosek nie przeszedł pozytywnej weryfikacji. 

 rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan wynosi 3.600 zł., z czego zrealizowano 
600zł., co stanowi 16,7% wykonania planu, 

 rozdział 85195 – Pozostała działalność (promocja zdrowia) – plan wynosi 16.300 zł., z 
czego zrealizowano 6.928 zł., co stanowi 42,5% wykonania planu, tym: 
 wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosi 1.700 zł., z czego zrealizowano 0zł., co 

stanowi 0% wykonania planu, 
 zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 4.400 zł., z czego zrealizowano 628 zł., co 

stanowi 14,3% wykonania planu, 
     zakup usług pozostałych – plan wynosi 10.200 zł., z czego zrealizowano 6.300 zł., co 

stanowi 61,8 % wykonania planu, w tym na: szkolenie młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych w zakresie „Pierwszej pomocy przedmedycznej”- 6.000 zł., realizacja 
programu zasad prawidłowego żywienia młodzieży- 300 zł., 

 rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze – plan wynosi 453.089 zł, z czego 
zrealizowano 378.056 zł, co stanowi 83,4% wykonania planu, w tym : 
 dotacje celowe - przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan wynosi 
453.089 zł, z czego zrealizowano 378.056 zł, w tym dotacje przekazane dla:  
 Powiatu  Krasnystaw – plan wynosi 27.426 zł.,  z czego zrealizowano 9.279 zł., 
 Powiatu Raciborskiego – plan wynosi 71.868 zł., z czego zrealizowano 69.459 zł.,  
 Powiatu Prudnickiego – plan wynosi 22.896 zł, z czego zrealizowano 9.755 zł., 
 Powiatu Ostrowca Świętokrzyskiego – plan wynosi 69.566 zł., z czego zrealizowano 

69.566 zł., 
 Powiatu Tarnobrzeski – plan wynosi 40.121 zł., z czego zrealizowano 40.120 zł., 
 Powiatu Nyskiego – plan wynosi 112.000 zł., z czego zrealizowano 70.665 zł. 
 Powiatu Oleskiego – plan wynosi 109.212 zł., z czego zrealizowano 109.212 zł., 

 rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej -plan wynosi 1.181.324 zł., z czego 
zrealizowano 1.181.324 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 
 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie pobytu osób 

niepełnosprawnych w niepublicznym domu pomocy społecznej realizowane przez Dom 
Pomocy Społecznej Dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźlu,  

 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan wynosi 830.034 zł.,  z czego zrealizowano 
683.478 zł, co stanowi 82,3% wykonania planu, w tym:  
 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci z Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego w rodzinach zastępczych – plan wynosi 830.034 zł., a 
zrealizowane wydatki 683.478 zł., w tym dotacje przekazane dla:  
 Powiatu Prudnickiego – plan wynosi 33.261 zł., z czego zrealizowano 31.240 zł., 
 Powiatu Zawiercie – plan wynosi 20.470 zł., z czego zrealizowano 20.470 zł., 
 Powiatu  Gliwickiego Grodzki – plan wynosi 27.120 zł., z czego zrealizowano 

16.064 zł., 
 Powiatu Jaworskiego – plan wynosi 12.000 zł., z czego zrealizowano 12.000 zł., 
 Powiatu  Wrocławski Grodzki – plan wynosi 15.740 zł., z czego zrealizowano 
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15.733 zł., 
 Powiatu Bielsko-Bialskiego – plan wynosi 12.000 zł., z czego zrealizowano 

12.000zł., 
 Powiatu Raciborskiego – plan wynosi 89.682 zł., z czego zrealizowano 74.254 zł., 
 Kraków Grodzki – plan wynosi 3.000 zł., z czego zrealizowano 0 zł., 
 Powiatu Rybnickiego Grodzki- plan wynosi 22.696 zł., z czego zrealizowano 

7.920zł., 
 Powiatu Rybnickiego Ziemski – plan wynosi 22.920 zł., z czego zrealizowano 

17.366zł., 
 Powiatu Wieluńskiego – plan wynosi 41.170 zł., z czego zrealizowano 41.170 zł., 
 Powiatu Krapkowickiego – plan wynosi 180.685 zł., z czego zrealizowano 

170.188zł., 
 Powiatu Jeleniogórskiego – plan wynosi 15.000 zł., z czego zrealizowano 14.400zł., 
 Powiatu Chrzanowskiego – plan wynosi 9.223 zł., z czego zrealizowano 9.223zł., 
 Powiatu Sieradzkiego  -plan wynosi 36.000 zł., z czego zrealizowano 36.000 zł., 
 Powiatu Tatrzańskiego – plan wynosi 12.000 zł., z czego zrealizowano 12.000 zł., 
 Powiatu Krotoszyńskiego – plan wynosi 43.579 zł., z czego zrealizowano 40.679 zł., 
 Powiatu Dąbrowa Górnicza – plan wynosi 9.245 zł., z czego zrealizowano 8.445 zł., 
 Powiatu Strzelce Opolskie – plan wynosi 6.000 zł., z czego zrealizowano 6.000 zł., 
 Powiatu Kartuzy – plan wynosi 8.083 zł., z czego zrealizowano 8.082 zł. 
 Powiatu Opolskiego Grodzki – plan wynosi 10.660 zł., z czego zrealizowano 660zł. 
 Powiatu Opolskiego Ziemski – plan wynosi 128.481 zł., z czego zrealizowano 

81.972zł. 
 Powiatu Siemianowickiego – plan wynosi 12.000 zł., z czego zrealizowano 11.000 zł 
 Powiatu Gorzowskiego – plan wynosi 10.659 zł., z czego zrealizowano 10.658 zł., 
 Powiatu Kłodzki – plan wynosi 44.400 zł., z czego zrealizowano 21.994 zł., 
 Powiatu Parczew – plan wynosi 3.960 zł., z czego zrealizowano 3.960 zł., 

 rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -plan wynosi 
65.760 zł., z czego zrealizowano 65.666 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, w tym:  
dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora  finansów 
publicznych - plan wynosi 65.760 zł., a zrealizowane wydatki 65.666 zł,  w tym: dotacja 
przekazana dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu- 65.666 zł., w 
zakresie: zakupu materiałów do terapii zajęciowej, szkoleń pracowników, finansowanie 
wycieczek uczestników, zakup niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i 
niematerialnych, finansowanie wynagrodzeń pracowników, 

 rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie - plan wynosi 2.538 zł, z czego zrealizowano 
2.538 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 
 dotacje celowe przekazano do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące – 

doradztwo metodyczne (diagnozowanie stanu potrzeb doskonalenia nauczycieli 
uczących w szkołach w zakresie przedmiotów objętych doradztwem, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski oraz określenie ich 
aktualnych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego wynikających z polityki 
edukacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - plan wynosi 2.538 zł, z czego 
zrealizowano 2.538 zł, co stanowi 100% wykonania plan, 

 rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
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korzystanie ze środowiska (w ramach zadań zaplanowanych z wydatków bieżących nie 
wykonano zadania w zakresie badania jakości gleby ze względu na brak rozporządzenia 
wykonawczego, natomiast pozostałe zadania realizowano na podstawie zgłaszanych 
potrzeb)– plan wynosi 179.305 zł., z czego zrealizowano 130.307 zł., co stanowi 72,7% 
wykonania planu, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: na 
badanie jakości wód powierzchniowych – 17.625 zł., na badanie jakości powietrza – 21.850 
zł., na wycinkę i pielęgnację drzew- 2.592 zł., na likwidację dzikiego wysypiska śmieci przy 
ul. Grabskiego w Azotach- 2.435 zł., na sporządzenie raportu z wykonania programu 
ochrony środowiska dla powiatu- 4.305 zł., na inwentaryzację stanu lasów w obrębie 
powiatu- 1.500 zł., oraz wydatki majątkowe których plan wynosił 80.000 zł na zadanie pn.” 
Termomodernizacja-wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w 
Kędzierzynie-Koźle przy ul. Piastowskiej 15 wraz z nadzorem” a realizacja 80.000 zł. 

 rozdział 92116 – Biblioteki -plan wynosi 15.000 zł., z czego zrealizowano 15.000 zł, co 
stanowi 100% wykonania planu, dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego  na 
realizacje zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej – zadanie realizowane 
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką- Filia w Kędzierzynie-Koźlu, 

 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wynosi 35.000 zł., z 
czego zrealizowano 35.000 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym na dotacje celowe 
na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 
zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych z 
czego : dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Nepomucena na konserwację witraży w 
kościele parafialnym p.w. Św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu kwota 15.000 zł., dla  
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi w Radoszowie kwota 20.000 zł. na wymianę 
pokrycia ścian, okapu elewacji, okien drewnianych oraz obróbki blacharskie w kościele 
parafialnym p.w. Św. Jadwigi w Radoszowie, 

 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan wynosi 4.993 zł, z 
czego zrealizowano 4.993 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 
 zakup usług pozostałych – plan wynosi 4.993 zł., z czego zrealizowano 4.993 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: delegacje sędziowskie – 1.660 zł., wynajem sali 
sportowej i przewóz uczestników zawodów  -3.333 zł. 

 
  Starostwo Powiatowe w okresie sprawozdawczym zrealizowało dochody ogółem, jak 

poniżej: plan dochodów wynosi 5.891.568 zł, zrealizowano dochody łącznie w wysokości  
6.070.317 zł, czyli 103,1%  wykonania planu w rozdziałach jak poniżej: 
 rozdział 01095 – Pozostała działalność (dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacja z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami)-plan wynosi 0 zł,  zrealizowano 108 zł,  

 rozdział 02001 - Gospodarka leśna (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 
sektora  finansów publicznych – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)-plan 
wynosi 35.758 zł,  zrealizowano 35.757 zł, co stanowi  100% wykonania planu, 

 rozdział 70005 – Gospodarki gruntami i nieruchomościami – plan wynosi 2.763.000 zł., 
zrealizowano 2.828.363 zł., czyli 102,4% wykonania planu, w tym: 
 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości– plan 

wynosi 0 zł., zrealizowano 5.653 zł.,  
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 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości – plan wynosi 1.763.000 zł., zrealizowano 1.776.199 zł., co 
stanowi 100,7% wykonania planu (w tym dochody z: połowy ceny  zbycia nieruchomości 
w obrębie Zespołu Szkół  w Komornie –  zbycia 3 garaży na kwotę 9.539 zł; zbycia 
Apteki 353.500 zł; zbycia Przychodni ul Judyma 1.400.000zł; zbycia nieruchomości 
obręb Koźle ul. Roosevelta  13.160 zł.), 

 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan wynosi 1.000.000zł, 
zrealizowano 1.046.511 zł, co stanowi 104,7% wykonania planu 

 rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan wynosi 
455.000 zł., zrealizowano 484.673 zł., co stanowi 106,5% wykonania planu, w tym: 
 wpływy z różnych opłat – plan wynosi 0 zł., zrealizowano 55 zł., 
 wpływy z usług – plan wynosi 450.000 zł., zrealizowano 484.523 zł., co stanowi 107,7% 

wykonania planu, 
 pozostałe odsetki – plan wynosi 5.000 zł., zrealizowano 95 zł., co stanowi 1,9% 

wykonania planu, 
 rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan wynosi 10 zł., zrealizowano 4 zł., co stanowi 40% 

wykonania planu, w tym dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

 rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – plan wynosi 181.000 zł, zrealizowano  270.941 zł., 
czyli  149,7% wykonania planu, w tym: 
 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan wynosi 0 zł, 

zrealizowano 3.156 zł,  
 wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie, koszty windykacji) - plan 

wynosi 15.000 zł, zrealizowano 21.137 zł., co stanowi 140,9 % wykonania planu, 
 dochody 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 – plan wynosi  99.000 zł, 
zrealizowano 141.894 zł. , co stanowi  143,3% wykonania  planu , 

 wpływy z usług (wynajem sali, projektora)- plan wynosi 25.000 zł., zrealizowano 
26.308zł., co stanowi 105,2% wykonania planu, 

 wpływy ze sprzedaży wyrobów  (drewno opałowe)– plan wynosi 0 zł., zrealizowano 
14.920 zł.,  

 pozostałe odsetki – plan wynosi 7.000 zł., zrealizowano 7.253 zł., co stanowi 103,6% 
wykonania planu, 

 wpływy z różnych dochodów (media, odszkodowania, prowizja za terminowe 
odprowadzenie podatku, dochody lat ubiegłych) - plan wynosi 35.000 zł., zrealizowano 
56.273 zł., co stanowi 160,8% wykonania planu, 

   rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan wynosi 56.500 zł, z czego 
zrealizowano 56.500 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: otrzymane spadki, 
zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (Rinnen  Sp z o.o. 2.000 zł; Brenntag Polska S.A 
40.000 zł; Petrochemia Blachownia S.A. 5.000 zł, PBS 3.000 zł , Famet 5.000 zł , Karol 
Kania 1.500 zł) - plan wynosi 56.500 zł, z czego zrealizowano 56.500 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej– plan wynosi 300 zł, z 
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czego zrealizowano 274 zł., co stanowi 91,3% wykonania planu, w tym dochody jednostek 
samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

 rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw - plan wynosi 1.740.000 zł., z czego zrealizowano 
1.733.835 zł., co stanowi 99,7% wykonania planu, w tym: 
 wpływy z opłaty komunikacyjnej - plan wynosi 1.740.000 zł., zrealizowano 1.733.728zł., 

co stanowi 99,6% wykonania planu, 
 wpływy z różnych opłat  (opłata za udostępnienie informacji)– plan wynosi 0 zł., 

zrealizowano 107 zł.,     
  rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione- plan wynosi 0 zł, 

zrealizowano 393 zł. (zwrot dotacji z lat ubiegłych) 
 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze  - plan wynosi 0 zł, zrealizowano 2.805 zł., w tym: 

 wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji z lat ubiegłych)- plan wynosi 0 zł, 
zrealizowane 2.779 zł,  

 pozostałe odsetki - plan wynosi 0 zł, zrealizowane 26 zł,  
 rozdział 85321– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności– plan wynosi 0 zł, z czego 

zrealizowano 275 zł., w tym dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

 rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za    
korzystanie ze środowiska - plan wynosi 660.000 zł, z czego zrealizowano 656.389 zł, co 
stanowi 99,5%, w tym : 
 wpływy z różnych opłat- plan wynosi 660.000 zł, zrealizowane 656.389 zł, co stanowi 

99,5% wykonania planu.     
Ponadto jednostka zrealizowała plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do 

budżetu państwa w kwocie ogółem 3.147.004 zł. w tym: 
 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w 

kwocie 3.055.440 zł., 
 dochody 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 w kwocie 15.495 zł., 

 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące 
osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 29.900 zł., 

 wypływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości w kwocie 30.570 zł., 

 pozostałe odsetki w kwocie 6.728 zł., 
 wypływy z różnych dochodów  w kwocie 8.871 zł. 

  Na   dzień  31.12.2014r.  w  Starostwie  Powiatowym  zatrudnionych było 93 pracowników na 
90,75 etatach, w tym: 
 pracowników administracji 87 osób na 84,75 etatach, w tym; 

- pełnozatrudnieni – 83 osób na 83 etatach 
- niepełnozatrudnieni – 4 osoby na 1,75 etatach 

 pracowników obsługi 6 osób na 6 etatach, w tym: 
- pełnozatrudnieni – 6 osób na 6 etatach 
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3. Komenda   Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kędzierzynie- Koźlu 
 

   Wydatki ogółem zrealizowane przez jednostkę w roku budżetowym w rozdziale 75411 
wyniosły 9.561.988 zł., gdzie plan wynosi 9.561.988 zł., zatem wykonanie  stanowi 100% w 
stosunku do planu, w tym: 
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan wynosi 488.761 zł, zrealizowano 

488.761 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: dopłata do wypoczynku- 161.766 zł., 
dodatki na remont mieszkań dla funkcjonariuszy- 26.868 zł., przejazdy raz w roku na koszt 
MSWiA -26.702 zł., pozostałe należności funkcjonariuszy (pomoc dla uczących się 
funkcjonariuszy)-43.675 zł., zasiłki na zagospodarowanie- 38.665 zł., równoważnik za brak 
lokalu- 149.131 zł., pomoc mieszkaniowa – 29.800 zł., odprawy pośmiertne i zasiłki 
pogrzebowe – 4.000 zł., świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 8.154 zł., 

 wynagrodzenie pracowników – plan wynosi 35.680 zł, zrealizowano 35.680 zł., co stanowi 
100 % wykonania planu, natomiast 0,4 % ogółu wydatków, w tym rozdziale, 

 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – plan wynosi 82.062 zł, 
zrealizowano 82.062 zł., co stanowi 100% wykonania planu, natomiast 0,9% ogółu 
wydatków, w tym rozdziale, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 6.065 zł, zrealizowano 6.065 zł., co stanowi 
100 % wykonania planu, 

 uposażenie funkcjonariuszy – plan wynosi 6.358.471 zł, zrealizowano 6.358.471 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, natomiast 66,5% ogółu wydatków, 

 pozostałe należności funkcjonariuszy  – plan wynosi 638.861 zł, zrealizowano 638.861 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, w tym: nagrody jubileuszowe – 42.616 zł., świadczenia i 
odprawy – 86.274 zł., nagrody uznaniowe -157.271 zł., rekompensata za przedłużony czas 
służby – 328.192 zł., jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego 
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią – 24.508 zł., 

 nagrody roczne dla funkcjonariuszy – plan wynosi 525.585 zł, zrealizowano 525.585 zł., co 
stanowi 100 % wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 26.247 zł, zrealizowano 
26.247 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosi 6.186 zł, zrealizowano 6.186 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (dodatek za sorty mundurowe) - 
plan wynosi 241.560 zł, zrealizowano 241.560 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 665.099 zł, zrealizowano 665.099 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: materiały i wyposażenia (materiały i przedmioty 
administracyjno-biurowe -11.265 zł., środki czystości- 22.073 zł., tusze, tonery – 4.561 zł., 
papier ksero – 1.716 zł., książki Monografia ochrony przeciwpożarowej – 1.341 zł., olej 
opałowy – 116.899 zł., materiały przeciwpożarowe –2.050 zł., paliwo – 137.886 zł., 
wyposażenie indywidualnego użytku- m.in. podnóżki – 434 zł., materiały kwaterunkowe: 
wykładzina dywanowa, meble biurowe, chłodziarko-zamrażarka, czajnik, krzesła, biurko-
6.454 zł., pozostałe materiały – 3.031 zł.) – 307.710 zł., materiały ido konserwacji i naprawy 
sprzętu medycznego  – 1.457 zł., materiały i wyposażenia łączności (przełącznik CISCO na 
potrzeby remontu sieci internetowej -3.490 zł., urządzenie wielofunkcyjne -fax -1.393 zł., 
kamera i wyświetlacz do quadrocoptera  -3.159 zł., wkładki do zestawu łączności, fonowód – 
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645 zł., akumulatory, anteny -2.171 zł., baterie do motoroli, części do remontu węzła 
łączności, telefony – 1.534 zł.)- 12.392 zł., umundurowanie (mundury – 8.108 zł., ubrania 
dowódczo-sztabowe – 756 zł., mydło i pasta – 3.206 zł., hełmy strażackie -12.053 zł., 
koszulki koszarowe – 12.182 zł., koszule -1.659 zł., rękawice specjalne – 21.307 zł., ręczniki 
– 2.286 zł., buty specjalne i koszarowe -20.401 zł., ubrania koszarowe i specjalne – 67.244 zł., 
dystynkcje, korpusówki, emblematy – 2.204 zł., pozostałe: wkłady ocieplające, kominiarki, 
kamizelki, pokrowce na mundury, czapki swetry, sztormiak, itp. – 2.100 zł.) – 153.506 zł., 
materiały i wyposażenie transportu (części do sygnalizacji alarmowej – 1.676 zł., 
akumulatory -4.102 zł., prowadnica – 1.651 zł., uchwyty do żaluzji skrytek sprzętowych -
1.178 zł., opony – 21.726 zł., części do naprawy samochodu – 13.219 zł., pozostałe części do 
samochodów specjalnych, uszczelki, zaworki, lampy, żarówki – 12.611 zł.) – 56.163 zł., 
materiały do remontu i konserwacji nieruchomości (materiały do remontu sekretariatu – 
1.532zł., materiały do remonty szefówki -2.819 zł., materiały budowlane  -931 zł., żaluzje – 
602 zł., okna PCV -4 szt. -4.887 zł., wiertarka – 664 zł., materiały do remontu sypialni -
2.778zł., materiały do remontu dystrybutora – 2.231 zł., świetlówki, żarówki -1.285 zł., stół 
warsztatowy i sprężarka dla Regionalnej Stacji Obsługi Ochrony Dróg Oddechowych -
1.231zł., pozostałe materiały zużyto w związku z realizacja zadań  -13.082 zł.  tj.: JRG-1: 
remont pomieszczeń sypialni, remont szefówki, udrażnianie kanalizacji sanitarnej w budynku, 
odnowienie pomieszczenia Regionalnej Stacji Obsługi Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych 
(kafelkowanie, malowanie pomieszczenia, naprawa sufitu) JRG-2: malowanie sekretariatu 
Komendy Powiatowej PSP, odnawianie masztu flagowego, odnowienie 2 wiat drewnianych, 
malowani linii stanowisk na garażu, remont pralni (malowanie, kafelkowanie, odnowienie 
instalacji elektrycznej i instalacji wodnej), odnowienie pomieszczenia nurków - malowanie) -
32.042 zł., materiały i wyposażenia informatyki (program antywirusowy – 2.038 zł., licencje 
na oprogramowanie -1.814 zł., dysk sieciowy oraz dysk HDD – 2.459 zł., komputer – 
1.654zł., monitor – 590 zł., pozostałe: stacja DVD, płyty CDR, pamięć RAM, kable wtyki itp.  
-2.321 zł.) – 10.876 zł., uzbrojenie i technika specjalna  (drabina hakowa – 3.400 zł., automat 
nurkowy  -2.480 zł., kombinezony dla specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego – 
20szt. – 5.551 zł., membrany, uszczelki do sprzętu – 1.881 zł., komputer nurkowy -1.598 zł., 
części do naprawy aparatów oddechowych - 6.003 zł., osłona do miejsca wypadku -1.512 zł., 
płytki zaworu wydechowego -1.055 zł., środki do usuwania substancji niebezpiecznych – 
1.533 zł, środek pianotwórczy ROTEOR – 53.959 zł., filtry do sprężarek – 946 zł., zasilacz do 
ładowarki kamery termowizyjnej – 716 zł., walizka do transportu quadrocoptera – 900 zł., 
materiały do naprawy urządzeń ratowniczych -953 zł., pozostałe części do aparatów i sprzętu 
specjalistycznego -8.466 zł.)- 90.953  zł.,  

 zakup środków żywności – plan wynosi 2.659 zł, zrealizowano 2.659 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych – plan 1.240 zł., zrealizowano 
1.240zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 145.367 zł, zrealizowano 145.367 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 93.399 zł, zrealizowano 93.399 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, w tym: konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego (serwis centrali 
telefonicznej -10.332 zł., przegląd, konserwacja i serwis masztu – 3.537 zł., rozbudowa sieci 
LAN -2.605 zł., instalacja monitoringu -3.372 zł., remont sieci informatycznej - 3.264 zł., ) -
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23.110 zł. naprawa sprzętu transportowego (naprawa układu zwieszenia w samochodzie 
STAROMAN -2.509 zł., naprawa wybieraka skrzyni biegów -2.917 zł., przegląd samochodu 
specjalnego drabiny – 1.431 zł., naprawa samochodu STAR -1.134 zł., naprawa samochodu 
specjalnego SD37 drabina pożarnicza – 9.217 zł., naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego 
GCBA-MAN  - 3.833 zł., naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego-MAN -2.723 zł., 
naprawa alternatora – 369 zł., pozostałe naprawy samochodów – 632 zł.) – 24.765 zł., remont 
i konserwacja pomieszczeń, sprzętu i uzbrojenia (naprawa i legalizacja przyrządów 
pomiarowych oraz legalizacja aparatów powietrznych- 3.246 zł., legalizacja kontrola 
przyrządów i mierników – 7.300 zł., konserwacja żurawia -3.690 zł., roboty elektryczne -
remont instalacji oświetlenia awaryjnego 230V w JRG-1 – 1.205 zł., kalibracja i konserwacja 
TESTERA – 2.030 zł., przegląd roczny legalizacja urządzeń do testowania aparatów ODO i 
ubrań gazoszczelnych – 1.279 zł., przegląd zestawu hydraulicznego Holmatro – 2.185 zł., 
prace kontrolno-pomiarowe w budynkach JRG-1, JRG-2 oraz KPPSP-przegląd okresowy 
instalacji elektrycznej i odgromowej - 2.223 zł., przegląd techniczny zestawów ratowniczych -
2.069 zł. przegląd roczny sprężarek – 1.602 zł., okresowy przegląd budynków -4.674 zł., 
przeglądy okresowe i naprawy kotłowni -1.636 zł., pozostałe naprawy sprzętu i pomieszczeń  
-3.613 zł.) –36.752 zł., konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego -8.772 zł. 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 37.225 zł, zrealizowano 37.225 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, w tym: badania okresowe funkcjonariuszy -32.639 zł., komisje lekarskie -
2.826 zł., badania kandydatów  - 175 zł., pozostałe -1.585 zł., 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 159.847 zł, zrealizowano 159.847 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: prowizje bankowe i pocztowe – 5.490 zł., usługi komunalne -
34.983 zł., szkolenia (przeprowadzono specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy: kurs 
podstawowy i uzupełniający, płetwonurków, z zakresu zamówień publicznych, szkolenia 
poszczególnych pionów, kurs pierwszej pomocy udział w Mistrzostwach Płetwonurków)– 
48.475 zł., opłaty RTV- 2.363 zł., dzierżawa linii telefonicznych -1.837 zł., gospodarka 
odpadami – 1.049 zł., usługi krawieckie -889 zł., usługi edukacyjne i szkolnictwo wyższe – 
10.582 zł., badania techniczne pojazdów -5.461 zł., usługi spedycyjne i transportowe – 
2.468zł., wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne - 661 zł., utrzymanie czystości  -11.808 
zł., pakiet usług sms – 2.952 zł., ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na 
parkingu KPPSP w Kędzierzynie-Koźlu – 3.358 zł., malowanie elewacji zewnętrznej 
komendy – 836zł., wymian olejów w samochodach – 2.614 zł.,  dojazd do naprawy i 
przeglądu przepływomierza -640 zł., regeneracja alternatora -700 zł., usługi doradcze do 
projektu „Termomodernizacja KPPSP Kędzierzyn-Koźle” -3.500 zł., naprawa myjki 
ciśnieniowej -732zł., usługa -doradztwo i opinia -3.000 zł., abonament i dzierżawa butli – 
4.091 zł., usługa serwisowa –program Finanse -1.390 zł., kontrola kompresorów i legalizacji 
butli – 1.180 zł., pozostałe usługi (naprawa koła, montaż mebli itp.). – 8.788 zł. 

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 6.746 zł, zrealizowano 6.746 zł., co 
stanowi 100 % wykonania planu, 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan wynosi 
4.417zł, zrealizowano 4.417 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan wynosi 
7.651zł, zrealizowano 7.651 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 4.814 zł, zrealizowano 4.814 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 
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 różne opłaty i składki – plan wynosi 14.894 zł, zrealizowano 14.894 zł., co stanowi 100 % 
wykonania planu, w tym: ubezpieczenie samochodów i mienia – 11.483 zł., opłata za dozór 
techniczny – 1.973 zł., pozostałe opłaty – 1.438 zł.,  

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 4.832 zł, zrealizowano 4.832 zł., co stanowi 100 % wykonania 
planu, 

 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od 
środków transportu) – plan wynosi 3.687 zł, zrealizowano 3.687 zł., co stanowi 100 % 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan wynosi 345 zł, zrealizowano 345 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 szkolenia członków korpusu służby cywilnej  – plan wynosi 288 zł, zrealizowano 288 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 
  Ponadto jednostka realizowała wydatki w rozdziale 75478 –Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, gdzie plan wynosi 4.044 zł. a zrealizowano 4.044 zł. co stanowi 100% wykonania 
planu, w tym m.in.: na zakup oleju napędowego do prowadzenia działań związanych z 
usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie od 05-06-2014 . 

Ponadto jednostka zrealizowała plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do 
budżetu państwa w kwocie 5.211 zł.  
   W 2014 r. w jednostce zatrudnionych było 144 osób, w tym: 
- 140 funkcjonariuszy – planowana ilość etatów wynosi 140, 
- 4 pracowników cywilnych – planowana ilość etatów wynosi 4 
 
4. Dom Dziecka w Kędzierzynie- Koźlu  
 

   Wydatki ogółem zrealizowane przez jednostkę w roku budżetowym w rozdziale – 85201 – 
Placówki opiekuńczo – wychowawcze, gdzie plan wynosi 1.273.807 zł., a zrealizowano 
1.256.506 zł., co stanowi 98,6% w stosunku do planu, w tym: 
 kieszonkowe dla wychowanków – plan wynosi 11.200 zł, zrealizowano 11.192 zł., co stanowi 

99,9% wykonania planu, 
 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 718.091 zł, zrealizowano 713.437 zł., co stanowi 

99,4% wykonania planu, natomiast 56,8% ogółu wydatków tego rozdziału, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 47.609 zł, zrealizowano 47.609 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 
 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 141.237 zł, zrealizowano 

138.987 zł., co stanowi 98,4% wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 88.620 zł, zrealizowano 87.104 zł., co stanowi 98,3% 

wykonania planu, w tym: środki czystości i BHP -17.588 zł., prasa – 2.478 zł., zakup lekarstw 
– 5.233 zł.,  materiały biurowe (w tym materiały na obchody 65 lecia istnienia placówki)– 
9.506 zł., materiały do remontu – 8.048 zł., wyposażenie (ekspres do kawy, łóżka 5 szt., 
prześcieradła, garnki, miski, firany, cerata, prześcieradła frote, obrusy, pralka Bosh, suszarka 
do bielizny komplet mebli kuchennych, kanapy 2 szt.)- 20.609 zł., paliwo do samochodu – 
5.857 zł., odzież, obuwie, bielizna – 17.785 zł., 

 zakup środków żywności – plan wynosi 62.000 zł, zrealizowano 61.844 zł., co stanowi 99,7% 
wykonania planu,  
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 zakup pomocy naukowych – plan wynosi 8.500 zł, zrealizowano 8.271 zł., co stanowi 97,3% 
wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 65.000 zł, zrealizowano 62.835 zł., co stanowi 96,7% wykonania 
planu, 

 zakup usług remontowych– plan wynosi 10.622 zł, zrealizowano 9.963 zł., co stanowi 93,8% 
wykonania planu, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 800 zł, zrealizowano 618 zł., co stanowi 77,3% 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 56.678 zł, zrealizowano 55.697 zł., co stanowi 98,3% 
wykonania planu, w tym: opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 3.068 zł., basen, wycieczki, 
teatr – 14.903 zł., badania techniczne, elektryczne – 4.017 zł., serwis komputerowy , usługi 
informatyczne, licencje– 1.638 zł., obsługa BHP - 880 zł., pobyt w ośrodku szkoleniowo-
wychowawczym i zakładzie opiekuńczym, internat– 24.774 zł., bilety MZK, zdjęcia 
legitymacyjne – 6.417 zł.,  

 opłata za usługi internetowe – plan wynosi 1.000 zł, zrealizowano 588 zł., co stanowi 58,8% 
wykonania planu, 

 opłata za telefon komórkowy- plan wynosi 2.000 zł, zrealizowano 1.391 zł., co stanowi 69,6% 
wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 2.000 zł, zrealizowano 1.473 zł., co stanowi 
73,7% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 2.000 zł, zrealizowano 1.363 zł., co stanowi 68,2% 
wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 7.750 zł, zrealizowano 7.566 zł., co stanowi 97,6% 
wykonania planu, 

 odpisy na ZFŚŚ – plan wynosi 23.000 zł, zrealizowano 23.000 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan wynosi 200 zł., zrealizowano 0 zł., co stanowi 0% 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 1.000 zł., 
zrealizowano 984 zł., co stanowi 98,4% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 1.500 zł, zrealizowano 1.330 zł., co stanowi 88,7% 
wykonania planu, 

 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan wynosi 23.000 zł., zrealizowano 21.254 zł. co stanowi 
92,4%  wykonania planu, na zakup pralnicy z funkcja wirowania. 

   Ponadto w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia jednostka zrealizowała wydatki, gdzie plan wynosi 
3.323 zł., a zrealizowano  3.323 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, na opłacenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność 
dokonała wypłat świadczeń z ZFŚS dla emerytów-byłych pracowników na kwotę 6.790 zł., gdzie 
plan wynosi 6.790 zł., co stanowi 100% wykonania planu. 
 

   W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała dochody budżetowe w rozdziale 
85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan dochodów wynosi 26.700 zł, zrealizowano 
dochody w wysokości 25.451 zł,  czyli 95,3%  wykonania planu w tym: 
 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych– plan wynosi 
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2.500 zł., a zrealizowano 2.670 zł., co stanowi 106,8% wykonania planu, 
 pozostałe odsetki – plan wynosi 700 zł., a zrealizowano 736 zł., co stanowi 105,1% 

wykonania planu, 
 otrzymane spadki, zapisy i  darowizny w postaci pieniężnej – plan wynosi 23.000 zł., a 

zrealizowano 21.856 zł., co stanowi 95% wykonania planu, 
 wpływy z różnych dochodów pozostałych – plan wynosi 500 zł., a zrealizowano 189 zł., co 

stanowi 37,8% wykonania planu, 
 
   Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2014r. wyniósł 3.459 zł. 
 
   W 2014r. w placówce zatrudnionych było 21 pracowników (na 19,5 etatach), w tym : 
- pracowników działalności podstawowej (nauczycieli)  - 12  na 11 etatach 
- pracowników administracji                                     -  4 na 4 etatach 
- pracowników  obsługi                                            -  5 na 4,5 etatu 
 
   Liczba wychowanków na dzień 31.12.2014r. wynosiła 30 osób.  
 
5.  Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu 
 
   Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w roku budżetowym w rozdziale 85202 – 
Domy pomocy społecznej wyniosły 2.524.822 zł., gdzie plan wynosi 2.524.950 zł., zatem 
realizacja stanowi 100 % w stosunku do planu, w tym: 
  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan wynosi 15.271 zł., a zrealizowano 

15.271zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: odzież i obuwie robocze, ekwiwalenty 
za odzież – 5.501 zł., środki higieny osobistej wg przepisów bhp – 3.446 zł., odszkodowanie 
tytułem wypowiedzenia warunków pracy – 6.324 zł., 

  wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 1.398.596 zł., a zrealizowano 1.398.596 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, natomiast 55,4% ogółu wydatków w tym rozdziale, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 92.822 zł., a zrealizowano 92.822 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 273.341 zł., a zrealizowano 
273.341 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 10.730 zł., a zrealizowano 
10.730zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 104.523 zł., a zrealizowano 104.522 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: bielizna, odzież dla podopiecznych – 545 zł., rękawice 
gumowe do kuchni, dla sprzątaczek – 1.292 zł., materiały do remontów i napraw – 4.482 zł., 
środki czystości – 24.504 zł., materiały biurowe i drukarki  - 6.362 zł., drobne wyposażenie 
gospodarcze i sprzęt gospodarczy  - 16.489 zł., doposażenie pomieszczeń (meble, AGD, RTV, 
komputer) – 10.830 zł., części zamienne, płyny, ogumienie do samochodu – 920 zł., paliwo 
do samochodu, kosiarki, agregatu prądotwórczego – 14.685 zł., książki i czasopisma – 
1.361zł., materiały do konserwacji sprzętu – 175 zł., materiały do terapii zajęciowej i 
świetlicy – 5.718 zł., materiały elektryczne – 4.246 zł., artykuły malarskie, budowlane i 
stolarskie – 5.378 zł., artykuły zoologiczne – 841 zł., woreczki foliowe, naczynia jednorazowe 
na imprezy podopiecznych– 4.768 zł., artykuły pasmanteryjne – 726 zł., artykuły ogrodnicze 
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– 248 zł., pozostałe materiały – 952 zł., 
 środki żywnościowe – plan wynosi 184.607 zł., a zrealizowano 184.606 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 
 leki i materiały medyczne – plan wynosi 21.682 zł., a zrealizowano 21.681 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 
 zakup energii – plan wynosi 209.095 zł., a zrealizowano 208.973 zł., co stanowi 99,9% 

wykonania planu, 
 zakup usług remontowych – plan wynosi 4.338 zł., a zrealizowano 4.337 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu – 3.367 zł., usługi 
remontowe środków transportu – 970 zł.,  

 zakup   usług   zdrowotnych – plan wynosi 1.343 zł., a zrealizowano 1.343 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 70.741 zł., a zrealizowano 70.740 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: opłaty pocztowe i telekomunikacyjnych – 977 zł., usługi 
transportowe – 1.495 zł., wywóz nieczystości – 45.929 zł., prowizje bankowe – 4.175 zł., 
usługi informatyczne -2.325 zł., konserwacja i przegląd urządzeń – 5.174 zł., wykonanie 
pieczątek i dorabianie kluczy - 476 zł., przegląd auta - 350 zł., imprezy i uroczystości – 
600zł., pozostałe usługi -9.239 zł., 

 usługa dostępu do sieci Internet – plan wynosi 1.047 zł., a zrealizowano 1.047 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 opłata za telefon komórkowy- plan wynosi 1.066 zł., a zrealizowano 1.066 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 2.503 zł., a zrealizowano 2.503 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 1.544 zł., a zrealizowano 1.544 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 9.003 zł., a zrealizowano 9.003 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 57.689 zł., a zrealizowano 57.689 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 17.741 zł., a 
zrealizowano 17.741 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan wynosi 900 zł., a zrealizowano 
900zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 1.280 zł., a zrealizowano 1.280 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – plan wynosi 11.588 zł., a zrealizowano 
11.588zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 21.995 zł. na modernizację części budynku –wykonanie 
prac dekarsko-blacharskich na dachu budynku z czego zrealizowano 21.995 zł. co stanowi 
100% wykonania planu. 

 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan wynosi 11.505 zł., a zrealizowano 11.504 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, w tym na zakup zmywarki z wyparzaczem oraz zakup 
dwóch szaf chłodniczych do kuchni i magazynu żywnościowego. 

   Jednostka w okresie sprawozdawczym zrealizowała dochody budżetowe w/w rozdziale, gdzie 
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plan wynosi 823.200 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 827.239 zł., co stanowi 100,5% 
wykonania planu, w tym:  
 z tytułu wpływów z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) – plan wynosi 818.400 zł., a 

zrealizowano 822.566 zł., co stanowi 100,5% wykonania planu, 
 wpływy  z najmu i dzierżawy – plan wynosi 1.100 zł. zrealizowano 1.028 zł., co stanowi 

93,5% wykonania planu, 
 darowizn pieniężnych – plan wynosi 3.600 zł., a zrealizowano 3.600 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 
 wpływów z różnych dochodów – plan wynosi 100 zł., a zrealizowano 45 zł., co stanowi 45% 

wykonania planu. 
 

 Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2014r. wynosił 2.973 zł. 
 
   Na dzień 31.12.2014r. w jednostce było zatrudnionych 43 osób na 41,5 etatach.  
   W Domu Pomocy na koniec okresu sprawozdawczego przebywało 69 podopiecznych. 
 
6.  Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w   Kędzierzynie   

-   Koźlu   (jednostka   spoza   sektora   finansów publicznych)  
 

 Przyznana w roku budżetowym kwota dotacji wynosiła 1.181.324 zł., na zadania w zakresie 
prowadzenia domu pomocy społecznej kwota 1.181.324 zł. zatem realizacja stanowi 100% w 
stosunku do planu, w tym: 
   wynagrodzenie pracowników – 905.587 zł., czyli 76,7% ogółu wydatków, 
    składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 129.733 zł., 
    składki na ubezpieczenia zdrowotne – 625 zł., 
    wynagrodzenia bezosobowe – 13.034 zł., 
    zakup środków żywności – 93.472 zł., 
    zakup energii – 33.424 zł., 
    zakupy pozostałe – 716 zł., 
 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  - 4.733 zł. 

 
Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2014r. wynosił 3.040 zł. 

 
   W Domu Pomocy przebywało na koniec okresu sprawozdawczego 53 podopiecznych. 
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. wynosi 40 osób na 38,25 etatach. 
 
7.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
 
   Plan wydatków w rozdziale – 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w roku budżetowym  
wynosi 684.658 zł., a wydatki realizowane przez jednostkę wynosiły 683.692 zł., co stanowi 
99,9% wykonania planu,  w tym:  
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów) – plan wynosi 
     1.256 zł, a zrealizowano wydatki 1.213 zł., co stanowi 96,6% wykonania planu, 
 wynagrodzenie pracowników – plan wynosi 438.509 zł., a zrealizowano wydatki 438.502 zł., 

co stanowi 100% wykonania planu,  natomiast 64,1% ogółu wydatków w rozdziale 85218, 
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 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 31.784 zł., a zrealizowano wydatki 
31.783zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 87.423 zł., a zrealizowano 
wydatki 87.415 zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 21.256 zł, a zrealizowano wydatki 21.222 zł., co 
stanowi 99,8% wykonania planu, w tym: materiały biurowe – 6.821 zł., czasopisma– 4.394zł., 
środki czystości – 3.296 zł., pieczątki – 433 zł., książki – 1.299 zł., części do komputera – 
530zł., tonery -1.975 zł., farba i masa murarska -54 zł.,  komputer – 2.420 zł., 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 855 zł, a zrealizowano wydatki 855 zł., co stanowi 
100% wykonania planu w tym: konserwacja drukarek– 855 zł.,  

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 720 zł, a zrealizowano wydatki 720 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: badania okresowe, 

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 54.642 zł, a zrealizowano wydatki 54.040 zł., co 
stanowi 98,9% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe- 18.361 zł., monitoring -1.181 zł., 
usługa serwisowa komputerów – 2.460 zł., koszty wysyłki – 478 zł., usługi prawne – 
20.400zł., prowizje bankowe – 3.270 zł., programy komputerowe (nadzór autorski) – 5.987zł., 
badanie instalacji elektrycznej – 369 zł., usługa wydruk legitymacji pracownika socjalnego -
55zł., badanie stażystów -400 zł., legalizacja gaśnic – 223 zł., wykonanie drzwi do 
pomieszczenia -450 zł., podpis kwalifikowany – 406 zł.,  

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 1.692 zł, a zrealizowano wydatki 
1.692zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 opłata za telefon komórkowy– plan wynosi 8.084 zł, a zrealizowano wydatki 8.000 zł., co 
stanowi 99% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 1.061 zł, a zrealizowano wydatki 1.060 zł., co 
stanowi 99,9% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 10.843 zł, a zrealizowano wydatki 10.841 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, w tym: ryczałt samochodowy – 4.392 zł., delegacje – 
6.449zł.,  

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) – plan wynosi 2.699 zł, a zrealizowano wydatki 
2.595 zł., co stanowi 96,2% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS– plan wynosi 19.965 zł, a zrealizowano wydatki 19.964 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego - plan wynosi 150 zł, a zrealizowano 
wydatki 71 zł., co stanowi 47,3% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 3.719 zł, a zrealizowano wydatki 3.719 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 
   Powiatowe Centrum zrealizowało również wydatki w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania 
o stopniu niepełnosprawności gdzie plan wynosi 177.533 zł, z zrealizowano wydatki w łącznej 
kwocie 177.520 zł., co stanowi 100% wykonania planu w tym: 
 wynagrodzenie pracowników – plan wynosi 43.185 zł, a zrealizowano wydatki 43.185 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, natomiast 24,3%  ogółu wydatków w rozdziale 85321, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 2.796 zł., a zrealizowano wydatki 2.796 zł., 

co stanowi 100% wykonania planu,  
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 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 12.985 zł, a zrealizowano 
wydatki 12.974 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ) – plan wynosi 44.021 zł, a zrealizowano 
wydatki 44.021 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 27.664 zł, a zrealizowano wydatki 27.663 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, w tym: materiały biurowe – 6.761 zł., tonery – 6.504 zł., 
środki czystości - 499 zł., komputer -3.139 zł., laminator -525 zł., skaner -415 zł., krzesła -
2.400 zł, meble biurowe -2.960 zł., niszczarka -2.070 zł., ksero -2.390 zł. 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 44.582 zł, a zrealizowano wydatki 44.581 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 14.790 zł., usługa serwisowa 
(komputery) – 984zł., program komputerowy – 3.386 zł., prowizje bankowe – 14 zł., usługi 
ksero – 431 zł., usługi – lekarze orzecznicy  -24.681 zł., druki legitymacji  - 295zł.,  

 zakup usług dostępu do sieci Internet - plan wynosi 300 zł, a zrealizowano wydatki 300 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 opłata za telefon komórkowy– plan wynosi 1.000 zł, a zrealizowano wydatki 1.000 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny– plan wynosi 1.000 zł, a zrealizowano wydatki 1.000 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

oraz w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  – plan 
wynosi 52.000 zł, a zrealizowano wydatki 51.999 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 
 wynagrodzenie pracowników – plan wynosi 18.762 zł, a zrealizowano wydatki 18.762 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, natomiast 36,1% ogółu wydatków w rozdziale 85324, 
 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 4.046 zł, a zrealizowano 

wydatki 4.046 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie  – plan wynosi 7.352 zł, a zrealizowano wydatki 7.352 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: toner -1.015 zł., materiały biurowe -1.639 zł., krzesła -
1.200zł., komputer -3.498 zł., 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 21.340 zł, a zrealizowano wydatki 21.339 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, w tym: prowizje bankowe – 278 zł., usługi pocztowe –  
8.032zł., serwis komputerowy – 492 zł., usługa nadzór budowlany nad barierami 
architektonicznymi– 6.000 zł., promocja „Aktywny Samorząd” – 2.503 zł., program 
komputerowy -4.034 zł., 

 opłata za telefon komórkowy – plan wynosi 500 zł, a zrealizowano wydatki 500 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 
   Jednostka w okresie sprawozdawczym zrealizowała również wydatki w rozdziale 85204 – 
Rodziny zastępcze, gdzie plan wynosi 3.364.249 zł., a zrealizowano 3.080.110 zł., co stanowi 
91,6% w tym: 
 wypłacając świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na kontynuację nauki i usamodzielnianie 

– plan wynosi 2.843.231 zł, a zrealizowano wydatki 2.596.920 zł., co stanowi 91,3% 
wykonania planu, 

 wypłacając świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na kontynuację nauki i usamodzielnianie 
(wkład własny do programu „Poszerz swoje możliwości”)– plan wynosi 18.000 zł, a 
zrealizowano wydatki 17.000 zł., co stanowi 94,4% wykonania planu, 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 63.644 zł, a zrealizowano wydatki 63.644 zł., co 
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stanowi 100% wykonania planu, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 3.395 zł., a zrealizowano wydatki 2.715 zł., 

co stanowi 80% wykonania planu,  
 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy– plan wynosi 76.671 zł, a zrealizowano 

wydatki 51.108 zł., co stanowi 66,7% wykonania planu , 
 umowy zlecenia dla rodzin zawodowych – plan wynosi 336.308 zł, a zrealizowano wydatki 

327.379 zł., co stanowi 97,3% wykonania planu, 
 pozostałe usługi– plan wynosi 23.000 zł, a zrealizowano wydatki 21.344 zł., co stanowi 

92,8% wykonania planu, w tym: wydatki wynikające z porozumień -14.568 zł., szkolenie 
rodzin zastępczych – 320 zł., wynajem Sali -800 zł, usługa gastronomiczna dla potrzeb 
szkolenia rodzin zastępczych -1.155 zł, licencja program POMOST – 886 zł., usługa 
sprawdzenia stanu technicznego pieca w rodzinie zastępczej -615 zł., nadzór prac 
remontowych w Rodzinnym Domu Dziecka  -3.000 zł., 

   Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 
 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan wynosi 245.788 zł, a zrealizowano 

wydatki 211.977 zł. (w tym: wkład własny do programu „Poszerz swoje możliwości” w 
kwocie 4.500 zł, którego plan wynosi 26.735 zł.),  co stanowi 86,2% wykonania planu, w 
ramach których sfinansowała kontynuację nauki i usamodzielnienie osób opuszczających 
placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz opłacając opiekę nad dziećmi w niepublicznych 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-– plan wynosi 367.000 zł, 
a zrealizowano wydatki 366.480 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, w tym: 
 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 163.433 zł, a zrealizowano wydatki 

163.430zł., co stanowi 100% wykonania planu, natomiast 44,6% ogółu wydatków w tym 
rozdziale, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne– plan wynosi 9.555 zł, a zrealizowano wydatki 
9.555zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 40.730 zł, a 
zrealizowano wydatki 40.726 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ) – plan wynosi 78.100 zł, a zrealizowano 
wydatki 78.086 zł., co stanowi 100% wykonania planu, umowa zlecenie dla osób 
realizujących program profilaktyczno-edukacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie i 
sprawców przemocy, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 20.833 zł, a zrealizowano wydatki 20.833 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, w tym: materiały biurowe- 2.642 zł., czasopisma -
692zł., środki czystości – 3.651 zł., tonery – 3.460 zł., komputer – 3.450 zł., krzesła – 
1.200zł., telefon -68 zł., wyposażenie kuchni – 1.082 zł., wentylatory – 489 zł., niszczarki 
-2.070zł., zestaw natryskowy, rolety -849 zł., telewizor -1.180 zł. 

 zakup usług remontowych - plan wynosi 7.498 zł., a zrealizowano 7.498 zł. co stanowi 
100% wykonania planu, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 130 zł, a zrealizowano wydatki 130 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu,  

 zakup usług pozostałych– plan wynosi 33.097 zł, a zrealizowano wydatki 32.598 zł., co 
stanowi 98,5% wykonania planu, w tym: monitoring -1.181 zł., serwis komputerów – 
2.165 zł., usługi pocztowe -460 zł., usługi psychologiczne i prawne – 24.790 zł., nadzór 
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autorski (programy komputerowe) – 4.002 zł.,  
 opłata za telefon komórkowy– plan wynosi 1.500 zł, a zrealizowano wydatki 1.500 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 
  opłata za telefon stacjonarny– plan wynosi 1.629 zł, a zrealizowano wydatki 1.629 zł., co    

stanowi 100% wykonania planu, 
 podróże krajowe – plan wynosi 3.644 zł, a zrealizowano wydatki 3.644 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 
 odpis na ZFŚS – plan wynosi 3.971 zł, a zrealizowano wydatki 3.971 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 
 szkolenia pracowników – plan wynosi 2.880 zł, a zrealizowano wydatki 2.880 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 
 

 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wynosi 11.000 zł, a 
zrealizowano wydatki 10.000 zł., co stanowi 90,9% wykonania planu, 

 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wynosi 
10.000zł, a zrealizowano wydatki 9.991 zł., co stanowi 99,9% wykonania w tym: 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 2.872 zł, a zrealizowano wydatki 2.872 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: zakup materiałów do terapii zajęciowej DPS 
Zgromadzenia Św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźlu -800 zł., MOPS „Turniej szachowy, 
puchary – 1.495 zł., Polski związek Głuchych „Warsztaty tworzenia biżuterii”-materiały -
577 zł., 

 zakup usług pozostałych– plan wynosi 7.128 zł, a zrealizowano wydatki 7.119 zł., co 
stanowi 99,9% wykonania planu, w tym: Polski Związek Niewidomych – teatr Muzyczny 
-648 zł., Polski Związek Niewidomych – wycieczka Piekary  Śląskie – 700 zł., Polski 
Związek Niewidomych  -Gliwice Teatr Muzyczny – 900 zł., Polski Związek Głuchych, 
Warsztaty tworzenia biżuterii, opłata instruktora – 720 zł., Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – 664 zł., Stowarzyszenie „Amazonki”- wyjazd na rehabilitację – 
2.000 zł., Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę”-rejs statkiem po 
Odrze – 1.487 zł.,  

 85334 – pomoc dla repatriantów – plan wynosi 18.782 zł, a zrealizowano wydatki 18.782 zł., 
co stanowi 100% wykonania w tym: na pomoc finansową dla repatriantów zgodnie z decyzją 
Ministerstwa spraw Wewnętrznych,  

 85395 –Pozostała działalność w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 
„Poszerz swoje możliwości” - plan wynosi 433.869 zł. (środki z budżetu UE 412.054 zł., 
środki z budżetu krajowego 21.815 zł.), a zrealizowano wydatki 370.477 zł., co stanowi 
85,4% wykonania planu, w tym: 
 świadczenia społeczne - plan wynosi 36.580 zł, a zrealizowano wydatki 32.074 zł., co 

stanowi 87,7% wykonania planu,  
 wynagrodzenia pracowników- plan wynosi 146.461 zł, a zrealizowano wydatki 

123.263zł., co stanowi 84,2% wykonania planu, natomiast 33,3% ogółu wydatków w tym 
rozdziale 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan wynosi 12.223 zł, a zrealizowano wydatki 
9.273zł., co stanowi 75,9% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 39.900 zł, a 
zrealizowano wydatki 35.718 zł., co stanowi 89,5% wykonania planu, 
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 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ) – plan wynosi 49.408 zł, a zrealizowano 
wydatki 44.101 zł., co stanowi 89,3% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie –  plan wynosi 2.000 zł, a zrealizowano wydatki 1.934 zł., co 
stanowi 96,7% wykonania planu  

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 100 zł., za zrealizowano wydatki 50 zł., co 
stanowi 50% wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 138.000 zł, a zrealizowano wydatki 116.990 zł., 
co stanowi 84,8% wykonania planu, w tym: kursy dla uczestników projektu – 37.650 zł., 
turnusy rehabilitacyjne – 44.892 zł., badania lekarskie uczestników projektu – 3.107 zł., 
wynajem sali- 3.690 zł., usługi cateringowe – 7.360 zł., opłaty bankowe – 1.200 zł., 
obsługa strony internetowej – 4.834 zł., reklama programu „Aktywny samorząd” 
(PFRON)– 615 zł., przewóz osób (transport na turnusy rehabilitacyjne) – 11.727 zł., 
bilety wstępu do ZOO – 80 zł., zwrot kosztów przejazdu – 1.775 zł., czesne -60 zł.,  

 opłata za telefon komórkowy- plan wynosi 2.381 zł, a zrealizowano wydatki 1.161 zł., co 
stanowi 48,8% wykonania planu, 

 podróże krajowe – plan wynosi 1.473 zł, a zrealizowano wydatki 1.091 zł., co stanowi 
74,1% wykonania planu., 

 różne opłaty i składki - plan wynosi 1.700 zł, a zrealizowano wydatki 1.540 zł., co 
stanowi 90,6% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 3.643 zł, a zrealizowano wydatki 3.282 zł., co stanowi 
90,1% wykonania planu, 

 
   W roku budżetowym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało dochody, gdzie plan 
ogółem wynosi 428.000 zł., a realizacja ich wynosi ogółem 648.212 zł., co stanowi 151,4% w 
tym: 
 w rozdziale 85201- plan wynosi 153.000 zł, a zrealizowano dochody 290.637 zł., co stanowi 

190% wykonania planu w tym:  
 z wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci - plan wynosi 3.000 zł, a 

zrealizowano dochody 4.667 zł., co stanowi 155,6% wykonania planu, 
 z tytułu wpływów z różnych opłat- plan wynosi 0 zł, a zrealizowano dochody 114 zł.,  
 z tytułu odsetek  - plan wynosi 0 zł, a zrealizowano dochody 513 zł.,  
 wpływy z różnych dochodów –plan wynosi 0 zł, a zrealizowano dochody 513 zł.,  
 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – plan 
wynosi 150.000 zł., a zrealizowano 284.830 zł., co stanowi 189,9% wykonania planu, 

 w rozdziale 85204 - plan wynosi 220.000 zł, a zrealizowano dochody 302.575 zł., co stanowi 
137,5% wykonania planu w tym:  
 z wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci - plan wynosi 10.000 zł, a 

zrealizowano dochody 13.238 zł., co stanowi 132,4% wykonania planu, 
 z tytułu wpływów z różnych opłat- plan wynosi 0 zł, a zrealizowano dochody 326 zł.,  
 z tytułu odsetek  - plan wynosi 0 zł, a zrealizowano dochody 837 zł.,  
 wpływy z różnych dochodów – plan wynosi 0 zł, a zrealizowano dochody 6.892 zł.,  
 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – plan 
wynosi 210.000 zł., a zrealizowano 281.282 zł., co stanowi 133,9% wykonania planu, 
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 w rozdziale 85218- plan wynosi 3.000 zł, a zrealizowano dochody 3.000 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu w tym:  
 z tytułu dochodów z najmu - plan wynosi 3.000 zł, a zrealizowano dochody 3.000 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 
 w rozdziale 85324 - plan wynosi 52.000 zł, a zrealizowano dochody 52.000 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, z tytułu  wpływów z różnych dochodów. 
 

Ponadto jednostka zrealizowała plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do 
budżetu państwa w kwocie 5.227 zł.  

 
   Na dzień 31.12.2014r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie były zatrudnione 26 osoby 
w tym 2 osoby na 5/8 etatu. 
 
W 2014 roku umorzono należności w wysokości 5.284 zł. 
 
8. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu 
 
   W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała wydatki w rozdziale 85333 – Powiatowe 
urzędy pracy w ogólnej kwocie 2.282.292 zł., gdzie plan wynosi 2.285.046 zł., zatem realizacja 
stanowi 99,9% w stosunku do planu, w tym: 
 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych 
niezależnie lub w nadmiernej wysokości – plan wynosi 12 zł, a zrealizowano 11 zł., co 
stanowi 91,7% wykonania planu, 

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan wynosi 509 zł, a zrealizowano 509 zł., 
co stanowi 100% wykonania planu, 

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach projektu „Wykorzystaj szanse…”– 
plan wynosi 18.016 zł, a zrealizowano 15.781 zł., co stanowi 87,6% wykonania planu, 

 wynagrodzenie  pracowników   – plan wynosi 1.494.503 zł, a zrealizowano 1.494.503 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, natomiast 65,5% ogółu wydatków w tym rozdziale, 

 wynagrodzenie  pracowników w ramach projektu „Wykorzystaj szanse…”– plan wynosi 
7.806 zł, a zrealizowano 7.805 zł., co stanowi 100% wykonania planu , 

 wynagrodzenie  pracowników w ramach projektu „PO Klucz do biznesu 2” – plan wynosi 
44.695 zł, a zrealizowano 44.695 zł., co stanowi 100% wykonania planu , 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 105.485 zł, a zrealizowano 105.485 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu „PO Klucz do biznesu 2” – plan 
wynosi 6.139 zł, a zrealizowano 6.139 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 310.821 zł, a 
zrealizowano 310.821 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ramach projektu „PO Klucz do 
biznesu 2” – plan wynosi 1.560 zł, a zrealizowano 1.560 zł., co stanowi 100% wykonania 
planu, 

 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ramach projektu „Wykorzystaj 
szanse…” – plan wynosi 6.700 zł, a zrealizowano 6.254 zł., co stanowi 93,3% wykonania 
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planu, 
 wpłaty na PFRON – plan wynosi 5.703 zł, a zrealizowano 5.703 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 64.544 zł, a zrealizowano 64.544 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: materiały – 20.090 zł., wyposażenie – 19.781 zł., środki 
czystości – 12.846 zł., paliwo – 2.571 zł., inne (artykuły przemysłowe, spożywcze i 
budowlane)- 9.256 zł., 

 zakup energii – plan wynosi 64.278 zł, a zrealizowano 64.278 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 22.579 zł, a zrealizowano 22.579 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: konserwacja urządzeń – 8.307 zł., remont samochodu 
służbowego  – 2.281 zł., położenie paneli – 2.161 zł., wymiana instalacji wodnej – 8.231 zł., 
wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego – 1.599 zł. 

 zakup usług medycznych – plan wynosi 2.089 zł, a zrealizowano 2.089 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 48.056 zł, a zrealizowano 48.055 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: ścieki – 2.624 zł., usługi pocztowe  – 562 zł., obsługa BHP – 
4.428 zł., prowizje bankowe  – 2.762 zł., doradztwo prawne – 7.410 zł., wywóz nieczystości 
– 2.783 zł., ochrona obiektu – 738 zł, inne usługi i wykonanie ( w tym: drobne naprawy i 
wymiany, utrzymanie zimowe, usługi kominiarskie, usługi konserwatorskie) – 26.748 zł., 

 opłata za telefon komórkowy - plan wynosi 2.820 zł, a zrealizowano 2.820 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 6.903 zł, a zrealizowano 6.903 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 3.446 zł, a zrealizowano 3.446 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe w ramach projektu „PO Klucz do biznesu 2” – plan wynosi 
1.000zł, a zrealizowano 929 zł., co stanowi 92,9% wykonania planu , 

 podróże służbowe zagraniczne – plan wynosi 7 zł, a zrealizowano 7 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 różne opłaty i składki  (ubezpieczenie mienia – 4.540 zł., ubezpieczenie samochodu – 804zł.) 
– plan wynosi 5.344 zł, a zrealizowano 5.344 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 45.398 zł, a zrealizowano 45.398 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 8.228 zł, a zrealizowano 8.228 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz jst - plan wynosi 4.201 zł, a zrealizowano 4.201 zł., co stanowi 100% 
 szkolenie pracowników – plan wynosi 4.205 zł, a zrealizowano 4.205 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 
 
 
   Ponadto jednostka dokonywała wydatków w ramach rozdziału 85156 – Składki na 
ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia, 
które w roku budżetowym plan wynosił 3.399.000 zł., a zrealizowano 3.399.000 zł., co stanowi 
100% wykonania planu. 
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  Jednostka w okresie sprawozdawczym w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy 
zrealizowała dochody, których plan wynosi 485.748 zł., a wykonanie 485.748 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym:  
 dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan wynosi 

4.348zł, a zrealizowano 4.348 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 wpływy z różnych dochodów (środki Funduszu Pracy w wysokości 7% algorytmu na 

finansowanie kosztów wynagrodzenia (art.9.1a ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z póź. zm.)  – plan wynosi 481.400 zł, a 
zrealizowano 481.400 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 
   W Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było 39 osób na            
38 etatach.   
 
9. Powiatowy Zarząd Dróg  w   Kędzierzynie – Koźlu 
 

W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała wydatki w rozdziale 60014-Drogi 
publiczne powiatowe w ogólnej kwocie 22.278.204 zł., gdzie  plan wynosi 27.936.249 zł., zatem 
zrealizowano 79,8 % w tym: 
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan wynosi 18.300 zł, a zrealizowano 

18.159 zł., co stanowi 99,2% wykonania planu, 
 wynagrodzenie  pracowników   – plan wynosi 806.483 zł, a zrealizowano 806.482 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, natomiast  3,6% ogółu wydatków tego rozdziału, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 59.587 zł, a zrealizowano 58.152 zł., co 

stanowi 97,6% wykonania planu, 
 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 175.552 zł, a 

zrealizowano 164.461 zł., co stanowi 93,7% wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 489.330 zł, a zrealizowano 403.393 zł., co stanowi 

82,4% wykonania planu, w tym: materiały do remontów cząstkowych (mieszanki asfalt, masa 
na zimno – 14.145 zł., emulsja kationowa  -89.683 zł., beton asfaltowy – 47.384 zł., grys 
bazaltowy, niesort – 29.074 zł., piasek – 3.186 zł.) – 183.472 zł., paliwo do samochodów i 
innych urządzeń (samochód służbowy Skoda – 8.180 zł., samochody służby drogowej: 
Polonez Truck -6.803 zł., Renault Master -16.970 zł. i Kangoo – 4.592 zł., ciągniki: 
Lamborghini -37.657 zł., Farmtrack – 14.796 zł., pozostały sprzęt drogowy -2.608zł., 
remonter -5.482 zł., rębak – 3.330 zł., kosy, piły spalinowe, skrapiarka itp.- 4.016zł.) –
104.434 zł., części zamienne, oleje, smary, drobny sprzęt (części zamienne do: ciągników – 
4.565 zł., przyczepy – 6.007 zł., pojazdów służbowych – 3.409 zł., sprzętu drogowego tj. 
kosy spalinowe, rębak, piły spalinowe, podkoszesywarka, walec, remonter itp.  – 5.087 zł., 
kosiarki MASCHIO – 11.451 zł., smary, oleje, płyny – 5.365 zł., baterie i inne części do 
parkometrów – 3.833 zł., drobny sprzęt  - 1.892 zł.)– 41.609 zł., materiały do utrzymania 
dróg (narzędzia drobne tj. łopaty, grabie, miotły itp.- 652 zł., narzędzia montażowe -1.418zł., 
Żuraw AST 2t.-1.353 zł., dmuchawa do liści SH 86D -1.299 zł.,  gaz propan-butan – 
1.362zł., worki na śmieci, rękawice -776 zł., materiały do remontów napraw i montażu  -
6.268 zł., środki chemiczne do zwalczania chwastów, sadzonki – 803 zł., kratki ściekowe, 
wpusty – 5.166 zł., siatka przeciwśnieżna, paliki – 10.379 zł.,)– 29.476 zł., znaki drogowe-
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pionowe – 19.197 zł., pozostałe zakupy (materiały biurowe i druki – 2.521 zł., akcesoria 
komputerowe, w tym: tusze, tonery – 2.391 zł., licencja na program użytkowy : „Środki 
trwałe” -3.303 zł., papier do sprzętu drukarskiego- 1.043 zł., papier do parkometrów -824 zł., 
czasopisma i publikacje – 2.871 zł., środki czystości -1.996 zł., drobne wyposażenie biura tj. 
czajniki, wentylator, krzesła, półki itp. – 1.291 zł., biurko, szafa biurowa na akta, szafy 
metalowe -7.830 zł., materiały do remontu w siedzibie PZD – 1.135 zł.)-25.205 zł., 

 zakup energii – plan wynosi 38.773 zł, a zrealizowano 33.657 zł., co stanowi 86,8% 
wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 735.231 zł, a zrealizowano 634.475 zł., co stanowi 
86,3% wykonania planu, w tym: remont cząstkowy dróg powiatowych (remont cząstkowy 
drogi powiatowej nr 1415 O w m. Grudnia Wielka – 8.659 zł.)– 8.659 zł. remonty cząstkowe 
dróg powiatowych w 2014r. jednostka wykonywała siłami własnymi przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu drogowego, pozostałe remonty bieżące (remont chodników przy 
drodze powiatowej nr 1434 O ul. Szpaków i 2054 O ul. Łukasiewicza – 45.588 zł., wymiana 
słupów linii n/n przy drodze powiatowej nr 1450 O w m. Bierawa -10.441 zł., remont 
chodnika w ciągu drodze powiatowej nr 2069 O ul. Szymanowskiego – 44.631 zł., remont 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2061 O ul. Pionierów – 8.756 zł., remont chodników 
w ciągu drodze powiatowej nr 2048 O ul. Kochanowskiego – 35.576 zł., remont chodnika w 
ciągu drodze powiatowej nr 1249 O w Naczęsławicach -7.233 zł., remont chodnika przy 
drodze powiatowej nr 14036 O w m. Chrósty – 15.042 zł., remont nawierzchni drogi 
powiatowej nr 1419 O w Dobrosłowicach- 37.208 zł., remont parkingu przy drodze 
powiatowe nr 1477 O ul. Wojska Polskiego na odcinku od sklepu Rossman do Banku PKO 
BP – 44.900 zł., ułożenie krawężnika najazdowego w ciągu drogi powiatowej nr 1249 O 
Stare Kotkowice – Trawniki w m. Naczęsławice ul. Główna – 18.212 zł., remont nawierzchni 
drogi powiatowej nr 1249 O w m. Naczęsławice – 26.911 zł., remont nawierzchni drogi 
powiatowej nr 1249 O w m. Trawniki – 40.793 zł., remont barier stalowych przy drodze 
powiatowe nr 1429 O Długomiłowice –Gierałtowice DK Nr 38 – 19.864 zł., demontaż i 
montaż słupków łańcuchowych przy drodze powiatowej 2052 O ul. B. Krzywoustego -
4.588zł., remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2049 O ul. Kosmonautów – 71.456 zł., 
remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2054 O ul. Łukasiewicza -29.255 zł., remont 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego -25.840 zł., remont 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1477 O ul . Mostowa -12.655 zł., umocnienie skarpy 
przy drodze powiatowej nr 1211 O w m. Ucieszków -4.549 zł., remont dachu w 
pomieszczeniach warsztatowych PZD -16.049 zł., awaryjna naprawa C.O. w siedzibie PZD -
5.510 zł., naprawa kotła gazowego w siedzibie PZD – 612 zł., )- 525.669 zł., remont 
wpustów i przepustów, studni, rowów (czyszczenie kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 
1450 O w Bierawie- 1.201 zł., remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1430 O w m. 
Przedborowice – 1.470 zł., remont włazów studni w ciągu drogi powiatowej nr 1416 O 
Grudynia Wielka-Grudynia Mała -2.006 zł., remont ścieku przykrawęznikowego w ciągu 
drogi powiatowej nr 2048 O ul. Kochanowskiego – 1.230 zł., konserwacja rowów i 
przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1403 O Roszowicki Las; 1460 O Łaniec; 1428 O 
Miejsce Odrzańskie – 7.483 zł., mechaniczne czyszczenie wypustów ulicznych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie miasta -29.847 zł., remont studzienki kanalizacyjnej w ciągu drogi 
powiatowej nr 1409 O w m. Pociękarb – 4.699 zł., remont przepustu w ciągu drogi 
powiatowej nr 1211 O w m. Mierzęcin -3.553 zł., czyszczenie przepustu w ciągu drogi 
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powiatowej nr 1422 O w m. Cisek -2.214 zł., konserwacja. Czyszczenie przepustu w ciągu 
drogi powiatowej nr 1423 O w m. Sukowice -1.496zł.) – 55.199 zł., remonty samochodów, 
sprzętu i urządzeń drogowych, w tym sygnalizacji świetlnej (naprawa sygnalizacji świetlnej -
5.754 zł., naprawa ciągnika Lamborghini -14.966 zł., naprawa ciągnika Farmtrack -6.567 zł, 
naprawa walca WEBER -2.881 zł., naprawa przyczep ciągnikowych – 240 zł., naprawa pił 
spalinowych, kosy spalinowej podkszesywarki –1.097 zł, naprawa samochodów: Polonez 
Truck -881 zł., samochodu ciężarowego Renault Master – 3.748 zł., Skoda – 6.158 zł., 
Renault Kangoo – 1.548 zł. i inne naprawy -1.108 zł.) -44.948 zł. 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 1.900 zł, a zrealizowano 1.186 zł., co stanowi 62,4% 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 1.214.687 zł, a zrealizowano 1.088.656 zł., co 
stanowi 89,6% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 4.996 zł., usługi bankowe – 
2.030 zł., usługi informatyczne – 4.428 zł., usługi w zakresie BHP – 4.428 zł., abonament 
RTV-510 zł., nadzór autorski (programy użytkowe)-5.756 zł., BIP, aktualizacja programu 
antywirusowego – 2.774 zł., obsługa prawna – 22.819 zł., ochrona mienia – 61.937 zł., 
badania techniczne samochodów– 614 zł., utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 19.332 zł., 
usługi transportowe – 9.432 zł., wynajem sprzętu – 2.891 zł., redukcja koron drzew, koszenie 
– 107.529 zł., usługi geodezyjne – 7.520 zł., oznakowania poziome -51.423 zł., zamiatanie 
dróg powiatowych – 47.757 zł., pogotowie czystości – 14.637 zł., wywóz odpadów, ścieków, 
pompowanie awaryjne – 1.739 zł., zimowe utrzymanie dróg – 151.164 zł., odprowadzanie 
ścieków opadowych – 546.215 zł., opróżnianie koszy ulicznych – 16.803 zł., inne – 1.922 zł., 

 usługi dostępu do sieci Internet – plan wynosi 1.500 zł, a zrealizowano 1.313 zł., co stanowi 
87,5% wykonania planu, 

 opłata za telefon komórkowy – plan wynosi 4.400 zł, a zrealizowano 3.727 zł., co stanowi 
84,7% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 3.100 zł, a zrealizowano 2.129 zł., co stanowi 
68,7% wykonania planu, 

 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan wynosi 14.059 zł, a 
zrealizowano 14.059 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: wycena konstrukcji 
stalowej mostu tymczasowego przez rzekę Odrę -6.027 zł., badania kontrolne nawierzchni 
drogowej drogi powiatowej nr 1418 O Karchów –DK 38 -8.032 zł., 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 600 zł, a zrealizowano 587 zł., co stanowi 97,8% 
wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i AC pojazdów – 9.043 zł., OC z tytułu 
prowadzenia działalności -260.761 zł., pozostałe opłaty w tym opłata środowiskowa -
7.545zł.) – plan wynosi 288.958 zł, a zrealizowano 277.349 zł., co stanowi 96% wykonania 
planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 22.771 zł, a zrealizowano 22.770 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 14.640 zł, a zrealizowano 14.640 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan wynosi 10.300 zł, a zrealizowano 9.150 zł., co 
stanowi 88,8% wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych – plan wynosi 2.272 zł, a zrealizowano 
2.271 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
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 szkolenie pracowników – plan wynosi 4.200 zł, a zrealizowano 4.180 zł., co stanowi 99,5% 
wykonania planu, w tym szkolenia podnoszące kwalifikację pracowników z zakresu: 
zarządzania drogami w dzisiejszych warunkach funkcjonowania powiatów – 1 os.; obsługi 
ubijaków i zagęszczarek -1 os.; trybu udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki -1 os.; 
uregulowań prawnych i formalnych funkcjonowania ZFSŚ -2 os.; sporządzenia rocznych 
sprawozdań o udzielaniu zamówień publicznych –os.; kadr i płac tj. obsługi nowej wersji 
Płatnika -1 os. I gromadzenie akt osobowych pracowników -1 os. 

 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 24.029.606 zł, a zrealizowano 18.717.408 zł., co 
stanowi 77,9% wykonania planu, w tym na zadania tj.:  

1. „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2053 O Al. Lisa w Kędzierzynie-
Koźlu –etap III” (realizacja zadania w ramach NPPDL –środki BP -783.248 zł., wkład 
własny Powiatu 783.428 zł., w tym: dofinansowanie z Gminy Kędzierzyn-Koźle 10.000 
zł., dofinansowanie ze Spółki Grupy Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-koźle -15.000 zł.)– 
planowana kwota 1.566.856 zł  zrealizowano 1.551.630 zł., co stanowi 99% wykonania 
planu,  

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap I” (realizacja 
zadania w ramach NPPDL  - środki BP  – 290.434 zł., wkład własny Powiatu  -290.434 zł., 
w tym dofinansowanie z Gminy Pawłowiczki-116.174 zł.) - planowana kwota 580.868 zł  z 
czego zrealizowano 580.868 zł co stanowi 100% wykonania planu. 

3. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice – Walce” (realizacja 
zadania w ramach NPPDL  -środki BP  - 188.994 zł., wkład własny Powiatu -188.994 zł., 
w tym dofinansowanie z Gminy Reńska Wieś.- 37.799 zł. inwestycji) - planowana kwota 
377.990 zł., z czego zrealizowano 377.988 zł co stanowi 100% wykonania planu. 

4. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka – Grudynia 
Mała (Gmina Pawłowiczki) -  planowana kwota 212.384 zł., zrealizowano wydatki w 
kwocie 212.383 zł co stanowi 100% wykonania planu.  

5. „Budowa i przebudowa wpustów, kanalizacji deszczowej i innych elementów 
odwodnienia pasa drogowego” planowana kwota 106.000 zł zrealizowano 97.749 zł., co 
stanowi 92,2% wykonania planu. 

6. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. B. Krzywoustego w 
Kędzierzynie-Koźlu” – planowana kwota 40.000 zł., zrealizowano wydatki na kwotę 
34.514 zł. co stanowi 86,3% wykonania planu, 

7. Nadzór autorski nad projektem "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O 
Cisek - Bierawa" - planowana kwota 35.348 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 
35.347zł co stanowi 100% wykonania planu.  

8. Nadzór inwestorski nad projektem "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 
O Cisek-Bierawa"- planowana kwota 24.600 zł., zrealizowano 24.600 zł. co stanowi 
100% wykonania planu. 

9. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej- zjazdy z drogi gminnej -do projektu 
"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej  nr 1404 O Cisek –Bierawa - planowana 
kwota 43.782 zł., zrealizowano 43.782 zł. co stanowi 100% wykonania planu. 

10. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1456 O w miejscowości Grzędzin” (Gmina Polska 
Cerekiew) - planowana kwota 398.000 zł., zrealizowano 395.717 zł. co stanowi 99,4% 
wykonania planu. 

11.  „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1211 O w miejscowości Ucieszków” 
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(Gmina Pawłowiczki) - planowana kwota 260.000 zł., zrealizowano 220.193 zł. co 
stanowi 84,7% wykonania planu. 

12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1448 O w miejscowości Poborszów ul. Polna” (Gmina 
Reńska Wieś) - planowana kwota 160.000 zł., zrealizowano 157.649 zł. co stanowi 
98,5% wykonania planu. 

13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice -Trawniki -dokumentacja 
projektowa” - planowana kwota 7.000 zł., zrealizowano 6.999 zł. co stanowi 100% 
wykonania planu. 

14. „Budowa parkingu przy ul. Fredry w Kędzierzynie-Koźlu (osiedle Cisowa)-dokumentacja 
projektowa”-  planowana kwota 5.000 zł., zrealizowano 5.000 zł. co stanowi 100% 
wykonania planu. 

15. „Wycinka drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice -Biadaczów- wydatek 
niekwalifikowany dla projektu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O 
Roszowice -Biadaczów i nr 1404 O Cisek-Bierawa -Etap I” – planowana kwota 5.357zł 
zrealizowano wydatki w kwocie 5.357 zł co stanowi 100% wykonania planu.  

16. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa" -dokumentacja 
projektowa na montaż dodatkowego oświetlenia - planowana kwota 12.300zł., 
zrealizowano 12.300 zł. co stanowi 100% wykonania planu. 

17. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa"- wykonanie 
dodatkowego oświetlenia - planowana kwota 150.484 zł., zrealizowano 150.481 zł. co 
stanowi 100% wykonania planu. 

18. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa –(85 % 
dofinansowanie z EFRR 15% wkład własny z Budżetu Państwa) - planowana kwota 
10.384.214 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10.384.049 zł co stanowi 100% 
wykonania planu.  

19. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i nr 1404 O 
Cisek-Bierawa - Etap I – (dofinansowanie z EFRR -85 % i 15% wkład własny z 
Budżetu Państwa)- planowana kwota 4.098.996 zł zrealizowano wydatki w kwocie 
4.098.994 zł co stanowi 100% wykonania planu.  

20. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i nr 1404 O 
Cisek-Bierawa - Etap II – (dofinansowanie z EFRR -85 % i 15% wkład własny z 
Budżetu Państwa)- planowana kwota 5.284.846 zł zrealizowano 58.551 zł, co stanowi 
1,1% wykonania planu. Wydatek obejmuje koszty wykonania Studium wykonalności 
inwestycji, przygotowania dokumentacji przetargowej i dokumentacji projektowej- 
inwestycja będzie kontynuowana w 2015r. 

21. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap II” (wykonanie     
dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji środowiskowej) - planowana kwota 6.765 zł  
z czego zrealizowano 6.703 zł.,  co stanowi 99,1% wykonania planu. 

22.  „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w siedzibie Powiatowego Zarządu 
Dróg” – planowana kwota 58.000 zł. z czego zrealizowano 57.999 zł. co stanowi 100% 
wykonania planu, 

23. Zakup i montaż kamer oraz czujników zewnętrznych do telewizji dozorowanej” – 
planowana kwota 8.300 zł z czego zrealizowano 7.491 zł., co stanowi 90,3% wykonania 
planu, 

24. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 O ul. Dworcowa w Długomiłowicach” (Gmina 
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Reńska Wieś) - planowana kwota 161.000 zł., zrealizowano 160.797 zł. co stanowi 
99,9% wykonania planu, 

25. Zakup młota pneumatycznego – planowana kwota 19.516 zł. zrealizowano 8.281 zł. co 
stanowi 42,4% wykonania planu, 

26. Zakup sprzętu komputerowego (na wyposażenie nowo powstałego stanowiska pracy 
inspektora ds. rozliczeń remontów i inwestycji oraz sprzęt komputerowy na odnowienie 
istniejącej bazy komputerowej) – planowana kwota 22.000 zł. zrealizowano 21.986 zł., 
co stanowi 99,9% wykonania planu. 

 
  Ponadto jednostka ta ma zaplanowane wydatki w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki 

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 
65.695zł., a zrealizowano 63.252 zł. co stanowi 96,3% wykonania planu w tym: na zadanie 
Modernizacja rowów w ciągu dróg powiatowych oraz modernizacja przepustów w ciągu dróg 
powiatowych: „Modernizacja rowu przy dr.pow.1405 O w Polskiej Cerekwi”-9.745 zł., 
„Modernizacja rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1431 O Długomiłowice – Gmina Reńska 
Wieś”- 6.895 zł., „Modernizacja rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1211 O Ucieszków – 
Borzysławice – Gmina Pawłowiczki”-17.946 zł. oraz „Modernizacja rowu w ciągu drogi 
powiatowej nr 1415 O Grudynia Wielka-Grudynia Mała”-28.666 zł.   
 

Jednostka w okresie sprawozdawczym zrealizowała dochód ogółem, którego plan wynosi 
639.856 zł, a realizacja 722.337 zł., co stanowi 112,9% wykonania planu w tym:  

 w rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw- 
plan wynosi 353.606 zł, a zrealizowano 366.204 zł., co stanowi 103,6% wykonania planu, w 
tym: 
 dochody z tytułu wpływów z innych  lokalnych opłat pobieranych przez JST (opłata za 

zajęcie pasa drogowego – 307.082 zł., wpływy z opłat za parkowanie – 48.974 zł., 
abonament stały za parkowanie – 3.960 zł) – plan wynosi 350.00 zł, a zrealizowano 
360.016 zł., co stanowi 102,9% wykonania planu, 

 dochody z tytułu z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności – plan wynosi 
3.206 zł, a zrealizowano 5.500 zł., co stanowi 171,6% wykonania planu, 

 pozostałe odsetki – plan wynosi 400 zł, a zrealizowano 688 zł., co stanowi 172% 
wykonania planu, 

 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne i powiatowe  - plan wynosi 286.250 zł., a zrealizowano 
356.133 zł., co stanowi 124,4% wykonania planu, w tym: 
 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 

plan wynosi 8.994 zł, a zrealizowano 67.671 zł., co stanowi 752,4% wykonania planu, 
 wpływy z różnych opłat – plan wynosi 250 zł, a zrealizowano 602 zł., co stanowi 

240,8% wykonania planu, 
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wynosi 258.456 zł, a 

zrealizowano 258.456 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 pozostałe odsetki - plan wynosi 600 zł, a zrealizowano 1.697 zł., co stanowi 282,8% 

wykonania planu, 
 wpływy z różnych dochodów – plan wynosi 17.950 zł, a zrealizowano 27.707 zł., co 

stanowi 154,4% wykonania planu, w tym: odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, 
zwrot poniesionych kosztów i prowizji bankowych itp.. 
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W jednostce budżetowej na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było 21 osób, w tym 20 osób w 

pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba na 0,5 etatu w tym: 
- pracownicy administracyjni –6 osób 
- kadra kierownicza – 3 osoby 
- pracownicy drogowi – 11 osób  
- sprzątaczka – 1 osoba na 0,5 etatu 

 
10. Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki   Zdrowotnej   w   Kędzierzynie - Koźlu 
 

Jednostka w roku budżetowym otrzymała dotacje w kwocie 3.402.909 zł., z czego 
zrealizowała wydatki na : przeniesienie centrali telefonicznej z budynku przychodni  do budynku 
Szpitala w K-Koźlu przy ul. Judyma- 26.568 zł., zaprojektowanie i wykonanie całodobowego 
lądowiska dla śmigłowców ratunkowych- 824.100 zł., przystosowanie pomieszczeń po byłym 
Oddziale Ortopedii na Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym  wraz z wyposażeniem- 
1.761.757 zł., zakup zestawu do ciągłego monitorowania rzutu serca i innych parametrów 
hemodynamicznych wraz z oprzyrządowaniem- 70.254 zł., zakup aparatu do badań 
ultrasonograficznych z głowicami do badań kardiologicznych- 100.000 zł., zakup wyposażenia 
Bloku Operacyjnego Okulistyki- 470.326 zł., zakup aparatu  do znieczulania Aespire View z 
wyposażeniem- 149.904 zł.  

 
11.  Placówki oświatowe. 

 
   Wydatki jednostek oświatowych są finansowane w przeważającej większości z części 
oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieć (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego, dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowej otrzymanej z 
budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, a także z 
dochodów własnych powiatu jednostek oświatowych i wolnych środków oraz kredytu. 
   Realizacja wydatków w działach 801, 852 (85218), 854 i 926 za rok budżetowy wynosi 
37.121.901 zł., co stanowi 99,5 % planu rocznego w kwocie 37.307.219 zł. 
   Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi wynoszą 
25.739.673zł. i stanowią 69,3% ogółu wydatków w działach 801, 852 (85218), 854 i 926.  
    Na niezbędne zakupy inwestycyjne, wydatki inwestycyjne i remonty w placówkach 
oświatowych poniesiono wydatki w kwocie 964.696 zł, co stanowi 2,6% ogółu wydatków 
jednostek oświatowych. 

 
   Ponadto w jednostkach oświatowych zrealizowano w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki 
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym z 
udzielonej pożyczki WFOŚiGW w kwocie 306.962 zł.) wydatki w  kwocie 758.966zł. 

 
   Należy podkreślić, że żadna z placówek oświatowych na dzień 31.12.2014r. nie posiadała 
zobowiązań wymagalnych. Fakt ten wynika zarówno z dodatkowego przeznaczenia na wydatki 
środków pochodzących ze źródeł poza oświatowych, jak i zobligowania kierowników jednostek 
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oświatowych do oszczędnego gospodarowania  środkami przyznanymi w ramach planów 
finansowych.  
 
   Rada Powiatu i Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w miarę pilnych potrzeb 
zgłaszanych przez placówki oświatowe uruchomili w roku budżetowym rezerwę celową w 
kwocie 303.987 zł., w poniższy sposób: 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 167/639/2014 z dnia 05.03.2014 r. kwotę 54.505 zł., na 
wydatki bieżące w tym na: 

 dla II Liceum Ogólnokształcącego kwotę 3.000 zł. na środki na zakup strojów 
sportowych dla żeńskiej drużyny piłki siatkowej (rozdział 80120 – Licea 
ogólnokształcące); 

 dla Zespołu Szkół Nr 1 kwotę 7.500 zł. na dofinansowanie pobytu grupy uczniów 
wraz z opiekunkami z zaprzyjaźnionej szkoły w Kunzeslau w ramach 
partnerstwa Powiatów Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Hohenlohe (rozdział 80130 
– Szkoły zawodowe); 

 dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwotę 9.005 zł., w tym 
1.405 zł. na wynagrodzenie za dodatkowe godziny zajęć pozalekcyjnych sekcji 
piłki siatkowej w roku szkolnym 2014/2015; kwotę 1.140 zł. na zakup piłek; 
kwotę 960 zł. na wynajęcie Sali treningowej Hali Sportowej MOSiR Azoty oraz 
kwotę 5.500 zł na wydatki związane z udziałem w turnieju towarzyskim oraz 
obozie sportowym piłki siatkowej (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe); 

  dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę 35.000 zł. na jeden 
dodatkowy etat psychologa (rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne) 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 169/641/2014 z dnia 12.03.2014 r. kwotę 5.000 zł. dla 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na roboty posadzkarskie, które 
wynikły w związku z awaryjną wymianą instalacji c.o. (rozdział 80130 – Szkoły 
zawodowe); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 170/647/2014 z dnia 26.03.2014 r. kwotę 17.000 zł. dla 
Zespołu Szkół Specjalnych na remont tynków sufitu ciągów komunikacyjnych na piętrze 
budynku głównego szkoły (rozdział 80102 – Szkoły specjalne podstawowe); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 173/661/2014 z dnia 23.04.2014 r. kwotę 25.101 zł. na 
wydatki bieżące w tym:  

    dla Zespołu Szkół Specjalnych kwotę 9.101 zł. na wkład własny na realizację w 
ramach programu „wyrównanie różnic między regionami II” zadania pn.: 
„Przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie 
wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych na I piętrze budynku 
Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu” remont 
tynków sufitu ciągów komunikacyjnych na piętrze budynku głównego szkoły 
(rozdział 80102 – Szkoły specjalne podstawowe); 

 dla II Liceum Ogólnokształcącego kwotę 5.000 zł. na wydatki związane z 
wyjazdem na Ogólnopolskie Zawody Centralne w Piłce Siatkowej w Ostródzie 
(rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące); 

   dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej kwotę 6.000 zł na zakup bluz i koszulek 
reprezentacyjnych dla członków Młodzieży Orkiestry Dętej Zespołu Szkół 
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Żeglugi Śródlądowej, (rozdział 80130- Szkoły zawodowe), 
 dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwotę 5.000 zł. na 

realizacje zadania „Rozbiórka obudowy wiaty magazynowej z płyt 
poliestrowych, eternitowych (60m2) i blachy ocynkowanej wraz z usunięciem i 
utylizacją odpadów” (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe); 

    Uchwałą Rady Powiatu Nr LIII/394/2014 z dnia 29.04.2014 r. w ramach planu 
finansowego Zespołu Szkół Specjalnych kwotę 5.000 zł. na wydatki majątkowe, w tym 
na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz audytu energetycznego na 
zadanie „Termomodernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół Specjalnych (rozdział 
80102 – Szkoły podstawowe specjalne); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 176/670/2014 z dnia 27.05.2014 r. kwotę 3.580 zł., na 
wydatki bieżące w tym na: 

 dla Zespołu Szkół Nr 1 kwotę 400 zł. na wydatki związane z przygotowaniem 
panelu dyskusyjnego poświęconego sprawom oświatowym z punktu widzenia 
władz powiatowych (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe); 

 dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwotę 3.180 zł., na 
wydatki zwiane z uczestnictwem wytypowanego ucznia w Szkole Letniej w 
ramach Programu „Poławiacze Pereł 2014” (rozdział 80130 – Szkoły 
zawodowe); 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/403/2014 z dnia 27.05.2014r. w ramach planu 
finansowego Publicznego Ogniska Artystycznego kwotę 5.000 zł. na wydatki majątkowe, 
w tym na wydatki  związane z budową podjazdu do budynku Publicznego Ogniska 
Artystycznego (rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 177/674/2014 z dnia 04.06.2014 r. kwotę 44.230 zł. na 
wydatki bieżące w tym:  

    dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę 5.380 zł. w tym 
na: zakup audiometru – urządzenia do precyzyjnej oceny słuchu – kwota 
1.600zł (rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne) oraz kwotę 
3.780 zł., na pokrycie w ramach doskonalenia zawodowego kosztów studiów 
podyplomowych na kierunkach tyflopedagogika oraz surdologopedia dla trzech 
pracowników pedagogicznych poradni  (85446 – Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli); 

 dla Bursy Szkolnej kwotę 38.000 zł. na wydatki związane z remontem 
pomieszczeń sanitarnych na I, II i III piętrze budynku bursy zgodnie z 
wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu (rozdział 85410 
– Internaty i bursy); 

   dla Starostwa Powiatowego kwotę 850 zł na wydatki związane z organizacją 
konferencji naukowej „Rola przedmiotów ścisłych w zintegrowanym 
szkolnictwie zawodowym- edukacja a rynek pracy”, (rozdział 80195- Pozostała 
działalność); 

   Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 179/678/2014 z dnia 25.06.2014 r. kwotę 3.000 zł. dla 
Zespołu Szkół Nr 1 na zakup materiałów papierniczych do przygotowania dokumentacji 
egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje zawodowe (rozdział 80130 – Szkoły 
zawodowe); 

   Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 182/702/2014 z dnia 09.07.2014 r. kwotę 5.000 zł. dla  
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Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej na wydatki związane z pobytem w ramach 
„Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych w Kędzierzynie-Koźlu” orkiestr z Danii, 
Niemiec i Czech (rozdział 80195 – Pozostała działalność); 

  Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 189/727/2014 z dnia 09.09.2014 r. kwotę 3.000 zł. dla       
I Liceum Ogólnokształcącym na wydatki związane z wyjazdem młodzieży do Auxerre 
w Burgudii we Francji w związku z wymiana młodzieży (rozdział 80195 – Pozostała 
działalność); 

   Uchwałą Rady Powiatu Nr 195/747/2014 z dnia 23.09.2014 r. kwotę 10.000 zł. dla 
Zespołu Szkół Nr 1 na zakup rzutnika oraz książek do szkolnej biblioteki – 7.000 zł 
oraz na remont dachu na budynku po byłym internacie -3.000 zł. (rozdział 80130 – 
Szkoły zawodowe); 

   Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 192/738/2014 z dnia 30.09.2014 r. kwotę 3.470 zł. z 
uwagi na zmniejszenie subwencji ogólnej na rok 2014. 

   Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 193/742/2014 z dnia 06.10.2014 r. kwotę 16.427 zł. w 
tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nagroda Starosty 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej): 
  dla Zespołu Szkół Specjalnych kwotę 2.500 zł. (rozdział 80102 – Szkoły 

podstawowe specjalne), 
   dla I Liceum Ogólnokształcącego kwotę 2.500 zł. (rozdział 80120 – Licea 

ogólnokształcące), 
   dla II Liceum Ogólnokształcące  kwotę 8.000 zł. (rozdział 80120 – Licea 

ogólnokształcące),  
   dla Zespołu Szkół Nr 1 kwotę 3.427 zł., (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 194/744/2014 z dnia 15.10.2014 r. kwotę 2.700 zł. w 
tym:  
 dla Powiatowego Zespołu Oświaty kwotę 1.200 zł., na organizację imprezy 

happeninigowej z okazji światowego „Dnia walki z otyłością” (80195-
Pozostała działalność), 

 dla Bursy Szkolnej  kwotę 1.500 zł. na dofinansowanie praktyki ucznia-500 zł. 
oraz na wydatki związane z wybudowaniem wiaty, w której zostaną 
postawione kontenery na segregowane odpady -1.000 zł. (rozdział 85410 – 
Internaty i bursy szkolne), 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr 1/3/2014 z dnia 09.12.2014r. kwotę 75.318 zł. na wydatki 
w tym:  
 dla Starostwa Powiatowego kwotę 40.372 zł., na zwiększenie dotacji 

podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla FAM Spółka 
Zabrze- Policealne Szkoły Centrum Edukacji „Siódemka” (rozdział 80144 – Inne 
formy kształcenia osobno niewymienione), 

 dla Zespołu Szkół Specjalnych kwotę 3.500 zł., na zwiększenie wydatków 
związanych z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi, 

 dla Starostwa Powiatowego kwotę 12.746 zł., na zwiększenie dotacji 
podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Fundacji dla Dobra 
Publicznego dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (rozdział 80120 – 
Licea Ogólnokształcące), 

 dla I Liceum  Ogólnokształcącego kwotę 5.000 zł., na zwiększenie wydatków 
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związanych z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi, (rozdział 80120 
– Licea Ogólnokształcące), 

 dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej  kwotę 6.000 zł. na zwiększenie 
wydatków związanych z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi 
(rozdział 80130 – Szkoły zawodowe), 

 dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwotę 5.000 zł. na 
zwiększenie wydatków związanych z wynagrodzeniem i składkami od nich 
naliczanymi (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe), 

 dla Bursy Szkolnej kwotę 2.700 zł. zwiększenie wydatków związanych z 
wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi (rozdział 85410 – Internaty i 
bursy szkolne), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 3/11/2014 z dnia 23.12.2014 r. kwotę 12.000 zł. dla 
Bursy Szkolnej na zwiększenie środków na zakup wyposażenia do pokoi 
wychowanków (rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 4/16/2014 z dnia 31.12.2014 r. kwotę 13.656 zł. dla 
Starostwa Powiatowego na zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty dla Tomasza Kubali dla Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych (rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące), 

Łączna kwota uruchomienia środków rezerwy celowej oświatowej wynosiła  303.987 zł. 
          
   Analiza wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się 
następująco: 
 
I  Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie- Koźlu  
 
Wydatki ogółem poniesione przez jednostkę w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące roku 
budżetowym, gdzie plan wynosi 3.333.850 zł.,  wyniosły 3.325.244 zł., co stanowi 99,7% 
wykonania planu, w tym: 
 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, świadczenia na 

rzecz BHP) – plan wynosi 24.314 zł, a zrealizowano 24.094 zł., co stanowi 99,1% wykonania 
planu, 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 2.153.015 zł, a zrealizowano 2.151.708 zł., co 
stanowi 99,9% wykonania planu, natomiast 64,7% ogółu wydatków w rozdziale 80120, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 172.743 zł, a zrealizowano 172.743 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 435.492 zł, a zrealizowano 
433.028 zł., co stanowi 99,4% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 54.674 zł, a zrealizowano 53.265 zł., co stanowi 
97,4% wykonania planu, w tym: artykuły biurowe i druki – 6.941 zł., środki czystości- 
10.807 zł., materiały elektryczne – 1.154 zł., paliwo do kosiarki - 405 zł., wyposażenie 
(stroje koszykarskie, głośniki, radiomagnetofony, skaner, pralka, ławeczki korytarzowe, 
zestaw komputerowy, waga szkolna, ekran projekcyjny, urządzenie do odczytywania kodów, 
monitor)– 22.759 zł., czasopisma fachowe i prasa – 2.644 zł., artykuły gospodarcze – 18zł., 
materiały malarskie i budowlane – 420 zł., materiały do drobnych remontów -247 zł., 
materiały wodno-kanalizacyjne  -459 zł., akcesoria komputerowe – 750 zł., druki szkole 
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świadectwa -526 zł., programy komputerowe  -3.640 zł., pozostałe – 2.495 zł.,  
 zakup leków i wyrobów medycznych – plan wynosi 500 zł, a zrealizowano 368 zł., co 

stanowi 73,6% wykonania planu, 
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan wynosi 24.000 zł, a zrealizowano 

23.604 zł., co stanowi 98,4% wykonania planu, 
 zakup energii – plan wynosi 235.675 zł, a zrealizowano 235.324 zł., co stanowi 99,9% 

wykonania planu, 
 zakup usług remontowych – plan wynosi 47.141 zł, a zrealizowano 46.917 zł., co stanowi 

99,5% wykonania planu, w tym: naprawy i konserwację, remonty w tym m.in.: remont 
oświetlenia, remont ogrodzenia roboty malarskie. 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 2.300 zł, a zrealizowano 2.170 zł., co stanowi 94,3% 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 36.603 zł, a zrealizowano 35.802 zł., co stanowi 
97,8% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 1.265 zł., abonamenty (RTV, domeny, 
dostęp do stron internetowych) – 6.485 zł., usługi transportowe –967 zł., prowizje bankowe – 
725 zł., przegląd techniczny – 3.675 zł., wywóz nieczystości – 6.550 zł., usługi kominiarskie 
-308 zł., dorabianie kluczy -169 zł., pozostałe -15.658 zł. (w tym: wycięcie drzew, montaż 
rzutnika, wykonanie projektu, wykonanie plakatów, naprawa podkaszarki, usługę 
poligraficzną, wydruk tablic powlekanych, wykonanie luster, oddelegowanie pracownika do 
ZNP, naprawę rolety, wydruk kalendarzy, szklenie tabli), 

 opłata za dostęp do sieci Internet – plan wynosi 2.500 zł, a zrealizowano 2.494 zł., co stanowi 
99,8% wykonania planu, 

 opłata za telefon komórkowy – plan wynosi 1.500 zł, a zrealizowano 1.045 zł., co stanowi 
69,7% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 3.700 zł, a zrealizowano 3.639 zł., co stanowi 
98,4% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 3.146 zł, a zrealizowano 2.668 zł., co stanowi 
84,8% wykonania planu, 

 podróże służbowe zagraniczne – plan wynosi 2.754 zł, a zrealizowano 2.687 zł., co stanowi 
97,6% wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły) – plan wynosi 9.401 zł, a zrealizowano 
9.401zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wynosi 117.222 zł, a 
zrealizowano 117.222 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 600 zł, a zrealizowano 496 zł., co stanowi 82,7% 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 6.100 zł, a 
zrealizowano 6.099 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 470 zł, a zrealizowano 470 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 
   Ponadto jednostka wykonała w okresie sprawozdawczym wydatki w rozdziale 80195 – 

Pozostała działalność (świadczenia dla emerytów wypłacane z ZFŚS), gdzie plan wynosi 
30.469zł.,  a wydatek wyniósł 30.469 zł., co stanowi 100% wykonania planu oraz w rozdziale 
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wynosi 8.656 zł, a zrealizowano 
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5.966zł, co stanowi 68,9% wykonania planu.  
 
   Szkoła w roku budżetowym uzyskała dochody własne– plan wynosi 36.441 zł., zrealizowano 
55.703 zł., co stanowi 152,9% wykonania planu, w tym:. 
 dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły – plan wynosi  30.000 zł, a zrealizowano 43.890 zł., 

co stanowi 146,3% wykonania planu, 
 wpłaty z różnych opłat (opłaty za duplikaty)– plan wynosi 300 zł., a zrealizowano 603 zł., co 

stanowi 201% wykonania planu, 
 wpływy z różnych dochodów (media od osób wynajmujących)  - plan wynosi 6.141 zł, a 

zrealizowano 11.210 zł., co stanowi 182,5% wykonania planu,  
 
Zatrudnienie w powyższej jednostce w 2014 roku przedstawiało się następująco:   
ogółem – 54 osób na 46,91 etatu  w tym: 
-nauczyciele pełnozatrudnieni  – 32 osoby na 32 etatach 
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 8 na 3,16 etatu 
-administracja – 3 osoby na 3 etatach      
-obsługa – 11 osób na 8,75 etatu 

W szkole uczyło się 418 uczniów w 16 oddziałach. 
 
II  Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Matejki 19 
 
   Wydatki ogółem poniesione przez tę jednostkę w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące 
roku budżetowym, gdzie plan wynosi 3.267.936 zł.,  wyniosły 3.259.911 zł.,  co stanowi 99,8% 
wykonania planu, w tym: 
 wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP, pomoc 

zdrowotna)- plan wynosi  22.600 zł, a zrealizowano 22.529 zł., co stanowi 99,7% wykonania 
planu, 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 2.174.630 zł, a zrealizowano 2.173.969 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, natomiast 66,7% ogółu wydatków, w rozdziale 80120 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 174.465 zł, a zrealizowano 174.465 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenie społeczne i  Fundusz Pracy – plan wynosi 423.422 zł, a 
zrealizowano 423.068 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe - plan wynosi 7.060 zł, a zrealizowano 7.057 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 42.182 zł, a zrealizowano 42.169 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, w tym: akcesoria komputerowe – 175 zł., artykuły 
elektryczne – 14 zł., artykuły malarskie – 212 zł., druki szkolne i świadectwa – 831 zł., 
artykuły gospodarcze –316 zł., artykuły biurowe i druki – 3.653 zł., środki czystości – 
5.432zł., paliwo do kosiarki – 57 zł., wyposażenie (szafy, stoliki, krzesła, tablice korkowe, 
stroje sportowe) – 20.595 zł., prasa – 3.364 zł., program komputerowy (antywirusowe, zakup 
licencji e-sekretariat)– 2.530 zł., pozostałe-62 zł., materiały do remontów  - 4.928 zł., 

 zakup leków i materiałów medycznych – plan wynosi 200 zł, a zrealizowano 200 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (mapy, książki, sprzęt sportowy oraz 
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sprzęt komputerowy) – plan wynosi 21.600 zł, a zrealizowano 21.238 zł., co stanowi 98,3% 
wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi  155.805 zł, a zrealizowano 152.287 zł., co stanowi 97,7% 
wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi  12.500 zł, a zrealizowano 12.269 zł., co stanowi 
98,2% wykonania planu, w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa platformy, 
remont korytarza, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi  2.000 zł, a zrealizowano 1.205 zł., co stanowi 
60,3% wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi  64.552 zł, a zrealizowano 64.428 zł., co stanowi 
99,8% wykonania planu, w tym: usługi  pocztowe – 324 zł., abonament RTV – 208 zł., inne 
abonamenty – 2.574 zł., usługi transportowe – 2.727 zł., prowizje  bankowe  - 736 zł.,  
ochrona  mienia  - 1.291 zł., usługi konserwacji sprzętu – 4.932 zł., usługi kominiarskie – 
1.697 zł., wynajem basenu, Sali treningowej– 1.531 zł., wykonanie pieczątek -30 zł., wywóz 
nieczystości – 4.074 zł., pozostałe (czyszczenie i odkażanie filtrów w centrali wentylacyjnej 
na dużej Sali, wydruk ulotek reklamowych promocja szkoły, dostęp do portali oświatowych, 
przegląd i konserwacja platformy, dozór techniczny, wyjazd młodzieży na Licealną Piłkę 
Siatkową, wykonanie okresowych pomiarów i badań instalacji elektrycznej, czyszczenie 
rynien, ułożenie glazury w korytarzu szkoły, montaż projektora, zdemontowanie podestu, 
malowanie lamperii, malowanie sal, aktualizacja strony internetowej, uruchomienie 
oświetlenia na terenie II LO, nadzór BHP, nota obciążeniowa zwrot kosztów wynagradzania 
przewodniczącej ZNP i zastępcy)- 44.304 zł., 

 zakup usługi dostępu do sieci Internet – plan wynosi 4.200 zł, a zrealizowano 3.700 zł., co 
stanowi 88,1% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi  2.500 zł, a zrealizowano 1.875 zł., co stanowi 
75% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi  8.231 zł, a zrealizowano 7.968 zł., co stanowi 
96,8% wykonania planu, 

 podróże służbowe zagraniczne– plan wynosi  769 zł, a zrealizowano 768 zł., co stanowi 
99,9% wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów) – plan wynosi  21.700 zł, a zrealizowano 
21.529 zł., co stanowi 99,2% wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi  79 zł, a zrealizowano 79 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi  121.441 zł, a zrealizowano 121.441 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 8.000 zł, a 
zrealizowano 7.667 zł., co stanowi 95,8% wykonania planu, 

 
   Ponadto jednostka wykonała w okresie sprawozdawczym wydatki w rozdziale 80195 – 
Pozostała działalność (wypłata świadczenia dla emerytów z ZFŚS)- plan wynosi 31.594 zł., a 
zrealizowano 31.594 zł., co stanowi 100% wykonania planu oraz w rozdziale 80146 – 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - plan wynosi 9.125 zł., a zrealizowano 8.946 zł., co 
stanowi 98% wykonanie planu. 
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   Szkoła w roku budżetowym uzyskała dochody własne – plan wynosi 12.800 zł., zrealizowano 
14.985 zł., co stanowi 117,1% wykonania planu, w tym:  
 wpływy z tytułu różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw) – plan wynosi  800 zł, a 

zrealizowano 536 zł., co stanowi 67% wykonania planu, 
 dochody z najmu i dzierżawy - plan wynosi  12.000 zł, a zrealizowano 14.382 zł., co stanowi 

119,9% wykonania planu, 
 pozostałe odsetki – plan wynosi 0 zł., a zrealizowane wydatki 67 zł., 
 
Zatrudnienie w powyższej jednostce w 2014 roku przedstawiało się następująco:  
ogółem – 52 osoby na 44,20 etatach  w tym: 
-nauczyciele - 43 osób na 36,20 etatach 
-administracja – 2 osoba na 1,25 etacie     
-obsługa – 7 osób na 6,75 etatach 

W szkole uczyło się 477 uczniów w 16 oddziałach. 
 
Zespół Szkół Nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Skarbowa 2 
 
   Wydatki ogółem poniesione przez tę jednostkę w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe w roku 
budżetowym, gdzie plan wynosi 5.455.432 zł.,  wyniosły 5.440.534 zł.,  co stanowi 99,7% 
wykonania planu, w tym: 
 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP, pomoc 

zdrowotna)- plan wynosi 19.000 zł, a zrealizowano 18.803 zł., co stanowi 99% wykonania  
 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 3.610.361 zł, a zrealizowano 3.608.944 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, natomiast  66,3% ogółu wydatków w rozdziale 80130, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 286.587 zł, a zrealizowano 286.575 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu,  
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz  Pracy – plan wynosi 718.464 zł, a 

zrealizowano 717.683 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu,  
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz  Pracy (wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu 
„Uczenie się przez całe życie” - projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt 
realizowany w latach 2013-2015 ) - plan wynosi 1.081 zł, a zrealizowano 1.080 zł., co 
stanowi 99,9% wykonania planu,  

 wynagrodzenia bezosobowe (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe 
życie” - projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-
2015) – plan wynosi 6.700 zł, a zrealizowano 6.700 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 48.615 zł, a zrealizowano 48.523 zł., co stanowi 
99,8% wykonania planu, w tym: druki, świadectwa i dyplomy  –  1.234 zł.,  środki czystości 
– 7.504 zł.,  materiały budowlane, malarskie i na drobne  remonty (zawory, farby, kleje, 
tarcze, śruby, nakrętki, zawiasy, podkładki, podkład, pigment, emulsja, folia malarska, płyn 
gruntujący, baterie, kłódki, łańcuch, olej do kosiarki, klej, dłuta, elektroda, głowica baterii, 
pokrętło baterii, redukcja) – 6.974 zł., prasa i czasopisma  - 3.596 zł., wyposażenie (stopki do 
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krzeseł, stołów, dysk do archiwizacji zdjęć szkolnych, bojlera dużą salę gimnastyczną, szafy 
i szafki do pokoju nauczycielskiego, tablice do Sali 207 B, kosiarka, rolety do sekretariatu, 
routery WiFi, centrala telefoniczna, laptop, drukarka)- 20.332 zł., paliwo do pojazdów- 
394zł., akcesoria komputerowe, programy, licencje – 558 zł.,  artykuły elektryczne -1.155 zł., 
materiały biurowe -6.703 zł., materiały na praktyki -73 zł. 

 materiały i wyposażenie (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - 
projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-2015 )  – 
plan wynosi 5.500 zł, a zrealizowano 4.173 zł., co stanowi 75,9% wykonania planu, 

 zakup leków i materiałów medycznych – plan wynosi 1.000 zł, a zrealizowano 997 zł., co 
stanowi 99,7% wykonania planu, 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan wynosi 38.200 zł, a zrealizowano 
38.113 zł., co stanowi 99,8% wykonania planu, w tym m.in. projektory, 6 komputerów, 
sprzęt sportowy itp. 

 zakup energii – plan wynosi 293.265 zł, a zrealizowano 290.069 zł., co stanowi 98,9% 
wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 49.200 zł, a zrealizowano 49.184 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: remont klatki schodowej, usuniecie awarii instalacji wodnej, 
remont dachu, remont biblioteki, naprawa ksero, remont oświetlenia w bibliotece, usunięcie 
awarii instalacji centralnego ogrzewania, remont sal, remont podłogi w Sali 108, remont 
podłogi w pokoju nauczycielskim, naprawa instalacji sieci komputerowej, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 2.000 zł, a zrealizowano 1.750 zł., co stanowi 87,5% 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 109.956 zł, a zrealizowano 109.662 zł., co stanowi 
99,7% wykonania planu, w tym: kursy i szkolenia uczniów – 38.691 zł.,  prowizje bankowe – 
1.046 zł., usługi komunalne – 15.729 zł., usługi pocztowe – 1.491 zł., abonament RTV i inne 
– 4.766 zł.,  usługi kominiarskie- 1.082 zł, ochrona mienia i dozór – 578 zł., dorabianie 
kluczy - 119 zł., usługi konserwacji sprzętu – 7.304 zł., usługi transportowe - 407 zł., usługa 
gastronomiczna (pobyt uczniów wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionej szkoły w Kunzeslau w 
ramach partnerstwa Powiatów Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Hohelohe)– 4.456 zł., usługa 
montażu – 1.530 zł., wykonanie pieczątek - 68 zł., usługi pozostałe (wykonanie tabliczek  
informacyjnych na drzwi pomieszczeń szkolnych, legalizacja gaśnic, wyłożenie wykładziny i 
przygotowanie podłoża w Sali, malowanie klatki schodowej, malowanie sekretariatu, 
malowanie sal lekcyjnych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Sali gastronomicznej, 
nota obciążeniowa częściowy zwrot wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa ZNP, wykonanie 
zasilania elektrycznego do bojlera ) – 32.290 zł., usługi pralnicze -105 zł. 

 zakup usług pozostałych (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - 
projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-2015 ) – 
plan wynosi 41.142 zł, a zrealizowano 36.538 zł., co stanowi 88,8% wykonania planu,  

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 3.100 zł, a zrealizowano 2.743 zł., co 
stanowi 88,5% wykonania planu,  
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  opłata za telefon komórkowy- plan wynosi 750 zł, a zrealizowano 667 zł., co stanowi 88,9% 
wykonania planu, 

  opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 3.500 zł, a zrealizowano 3.010 zł., co stanowi 
86% wykonania planu,  

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 4.800 zł, a zrealizowano 4.305 zł., co stanowi 
89,7% wykonania planu,  

 podróże służbowe krajowe (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe 
życie” - projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-
2015 ) – plan wynosi 1.500 zł, a zrealizowano 552 zł., co stanowi 36,8% wykonania planu, 

 podróże służbowe zagraniczne (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe 
życie” - projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-
2015 ) – plan wynosi 2.000 zł, a zrealizowano 1.911 zł., co stanowi 95,6% wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 13.142 zł, a zrealizowano 13.142 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - 
projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-2015 ) – 
plan wynosi 700 zł, a zrealizowano 569 zł., co stanowi 81,3% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 186.819 zł, a zrealizowano 186.819 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu,  

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 695 zł, a zrealizowano 695 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 6.125 zł, a 
zrealizowano 6.097 zł., co stanowi 99,5% wykonania planu, 

Ponadto jednostka w powyższym rozdziale zrealizowała wydatek majątkowy gdzie plan wynosi 
1.230 zł. a zrealizowano 1.230 zł, co stanowi 100% wykonania planu, zrealizowano zadanie 
uzupełnienie audytu energetycznego w związku z wniosek WFOŚiGW na realizację zadania 
„Termomodernizacja dużej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem Zespołu Szkół Nr 1 w 
Kędzierzynie-Koźlu” 
 
   Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 
 80195 – Pozostała działalność jednostka  finansowała - plan wynosi 41.452 zł, a 

zrealizowano 41.452 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, w tym: świadczenia  socjalne  
dla emerytów nauczycieli,  

 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 15.301 zł, a zrealizowano 
13.902 zł., co stanowi 90,9% wykonania planu,  

 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan wynosi 61.000 zł., a zrealizowano 
60.070zł., co stanowi 98,5% wykonania planu, który dotyczy opłaty za energię- 43.000zł., 
usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje) -4.000 zł., opłaty na rzecz 
jst – 2.000 zł. oraz wydatków inwestycyjnych, których plan wynosił 12.000 zł, a 
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zrealizowano 11.070 zł. na modernizację centralnego ogrzewania klatki schodowej w 
budynku byłego internatu, 

 85406– Poradnie psychologiczno pedagogiczne - plan wynosi 35.000 zł, a zrealizowano 
35.000 zł., co stanowi 100% wykonania planu. 

 
Jednostka zrealizowała również wydatki w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wynosi 330.566 zł., a 
zrealizowano 330.566 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym na termomodernizacja -
dużej Sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
 W   okresie   sprawozdawczym  jednostka w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe  zrealizowała 
dochody, gdzie plan wynosi – 76.080 zł, a zrealizowane dochody ogółem 80.017 zł., co stanowi 
105,2% wykonania planu, w tym:  
 wpływy z różnych opłat (za duplikaty, opłaty egzaminacyjne i przetargowe) - plan wynosi 

1.000 zł, a zrealizowano 1.521 zł., co stanowi 152,1% wykonania planu,  
 dochody z tytułu najmu i dzierżawy   - plan wynosi 57.000 zł, a zrealizowano 57.723 zł., co 

stanowi 101,3% wykonania planu,  
 wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media) - plan wynosi 18.000 zł, a zrealizowano 

20.713 zł., co stanowi 115,1% wykonania planu, 
 wpłaty z odsetek - plan wynosi 80 zł, a zrealizowano 60 zł., co stanowi 75% wykonania 

planu, 
 

 W 2014 roku placówka zatrudniała 78 pracowników na 72,48 etatach, w tym: 
- nauczyciele pełnozatrudnieni – 56 osób na 56 etatach, 
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 6 osób na 2,23 etatu, 
- pracownicy administracji – 3 osoby na 3 etatach + 1 administrator sieci na 0,5 etatu 
- pracownicy obsługi  - 12 osób na 10,75 etatach.  

W szkole  uczyło  się 869 uczniów  w  35  oddziałach: 
- Technika -529 uczniów (21 oddziałów) 
- ZSZ -340 uczniów (14 oddziałów) 
 
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1 
 
   Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe,  w 
roku budżetowym, gdzie plan wynosi 3.723.603 zł, a wydatki wynosiły 3.722.707 zł., co stanowi 
100 % wykonania planu, w tym: 
 wydatki osobowe niezaliczane  do  wynagrodzeń  (wydatki wynikające z przepisów BHP) – 

plan wynosi 8.329 zł, a zrealizowano 8.328 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 wynagrodzenia  pracowników – plan wynosi 2.186.460 zł, a zrealizowano 2.185.837 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, natomiast 58,7% ogółu   wydatków  w rozdziale 80130, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 166.965 zł, a zrealizowano 166.964 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 446.618 zł, a 

zrealizowano 446.612 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, 
 składka na ubezpieczenia zdrowotne – plan wynosi 188 zł., a zrealizowano 187 zł. co stanowi 
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99,5% wykonania planu, 
 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 29.960 zł, a zrealizowano 

29.960 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 163.188 zł, a zrealizowano 163.188 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: środki czystości – 15.639 zł., paliwo i oleje -14.292 zł. 
materiały biurowe- 6.671 zł., druki, świadectwa i dyplomy – 550 zł., materiały dla orkiestry -
9.586 zł.,  prasa i materiały szkoleniowe -1.297 zł.,  materiały do  remontów i napraw-
9.086zł.,. materiały malarskie i budowlane -2.392 zł., artykuły elektryczne -4.417 zł., 
materiały wodno-kanalizacyjne -410 zł., akcesoria komputerowe (nośniki CD Rom, 
pendrivy, pamięć, myszki, dyski twarde, klawiatury, napęd super drive)  - 2.038 zł., 
wyposażenie (krzesła i stoliki, meble, stoły do pracowni silników, wyposażenie pracowni 
techniki żeglugi śródlądowej, instrument nawigacyjny do statku, tablica obrotowa i 
suchościralno-magnetyczna, laptop, drukarka, table, chłodziarko-zamrażalka, laminator, 
żaluzje do sal, sprzęt audio, wieża Samsung, telefax, lampa wisząca, materace na fotele, 
uchwyt projektora, ramki, nogi do makiety, wyposażenie kącika dla uczniów, modem do 
łącza, waga, kratka, nogi do stołu, zakup kubków na wyposażenie statku.)-72.927 zł., odzież 
ochronna dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe -12.757 zł., inne artykuły 
gospodarcze (wkłady, taśmy do bagażu, żyłka, palety drewniane, kątówki, wkręty, rury, 
klamry, śruby, grabie, zaciski, wąż do łazienki szkolnej, ramki dekoracyjne, papier ścierny, 
pasta, folia, waga, poziomica, przewód, uchwyt projektora, obrus, łącznik, kratki, zestaw 
jezdny, żaluzja wewnętrzna, drabina, złącza, wałki do dekoracji) -6.979 zł., pozostałe 
materiały (pompa hydroforowa na statek szkolny, materiały na egzamin technika, artykuły 
spożywcze, kartony, suchy lód, trutka na gryzonie) -4.147 zł., 

 zakup leków i  materiałów medycznych – plan wynosi 384 zł, a zrealizowano 384 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan wynosi 13.986 zł, a zrealizowano 
13.986zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: książki, pomoce dydaktyczne tj. 
oprogramowanie Microsoft, frezarka, projektory, drukarka, sekstant, znaki żeglugi do 
egzaminów itp. 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (projekt” Opolskie szkodnictwo zawodowe 
bliżej rynku pracy”) – plan wynosi 12.670 zł, a zrealizowano 12.670zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, w tym sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej,  

 zakup energii – plan wynosi 222.723 zł, a zrealizowano 222.716 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 30.000 zł, a zrealizowano 30.000 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: naprawa regulatora ciepłej wody - 5.535 zł., naprawa 
instrumentów -787 z., remont osprzętu silników napędowych na statku szkolnym -7.292 zł., 
naprawa klimatyzacji i wkładu szybowego na statku -687 zł., naprawa klimatyzacji w Sali 
komputerowej -360 zł., naprawa i konserwacja kserokopiarki -738 zł., naprawa zasilacza, 
kosy -360 zł., remont auli, korytarza na parterze i piętrze oraz gabinetu -14.241 zł., 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 1.010 zł, a zrealizowano 1.010 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 261.990 zł, a zrealizowano 261.736 zł., co stanowi 
99,9% wykonania planu, w tym: prowizje bankowe- 1.446 zł., opłaty pocztowe – 2.594 zł., 
abonament RTV-208 zł.,  dzierżawa -2.767 zł., inne abonamenty i opłaty– 3.149  zł., usługi 
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transportowe – 19.082 zł., dorabianie kluczy –49 zł., kursy i szkolenie (szkolenie 43 uczniów 
z zakresu bezpieczeństwa wg konwencji STCW -62.350 zł., zgrupowanie szkoleniowe 
orkiestry -7.420 zł.) -69.770 zł.,  ochrona mienia i dozorowanie -812 zł., ogłoszenia -526 zł., 
przeglądy i konserwacje (przegląd i konserwacja pieca gazowego, przegląd i konserwacja 
gaśnic w szkole i na statku, roczny techniczny przegląd budynków, serwis i przegląd sprzętu 
komputerowego i sieciowego we wszystkich pracowniach informatycznych i centrach 
multimedialnych w szkole, konserwacja wykładzin i przegląd Citroena)  - 27.118 zł., usługi 
gastronomiczne (wyżywienie dla uczniów odbywających praktyki zawodowe na statku 
szkolnym -38.063 zł., usługa cateringowa na 40-lecie orkiestry -7.000 zł.) – 45.063 zł., 
usługa montażu – 4.420 zł., usługi kominiarskie -1.461 zł., usługi ksero i introligatorskie -
229 zł., usługi pralnicze -20 zł., wykonanie pieczątek – 400 zł., wynajem basenu -9.520 zł., 
wynajem sali treningowej -666 zł., wywóz nieczystości -10.197 zł., opieka informatyczna-
184 zł., pozostałe (diety na praktyki uczniowskie, śluzowanie statku, opłata za audyt nadzoru 
ISO 9001, wymiana posadzek, wymiana wykładzin, pomiar instalacji odgromowej budynku, 
wydrukowanie zaproszeń i wykonanie baneru na 40-lecie szkoły, ulotki do rekrutacji do 
szkoły, opłata za stoisko i wynajem powierzchni na targach, Sympozjum Klubu Szkół 
Westerplatte, obszycie mundurów dla orkiestry, utrzymanie serwera, partycypacja w 
kosztach wynagrodzenia przewodniczącego Solidarności, przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego ZNP, inne)– 62.055 zł.   

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 900 zł, a zrealizowano 900 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 opłata za telefon komórkowy – plan wynosi 1.696 zł, a zrealizowano 1.696 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 3.213 zł, a zrealizowano 3.212 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 10.964 zł, a zrealizowano 10.964 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 podróże służbowe zagraniczne – plan wynosi 894 zł, a zrealizowano 894 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 23.720 zł, a zrealizowano 23.720 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 126.272 zł, a zrealizowano 126.271 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 1.100 zł, a zrealizowano 1.100 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 9.033 zł, a 
zrealizowano 9.032 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 1.340 zł, a zrealizowano 1.340 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 
   Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 
 80195 – Pozostała działalność jednostka  finansowała  świadczenia  socjalne  dla emerytów 

nauczycieli  - plan wynosi 148.794 zł. zrealizowano 148.794 zł., co stanowi 100 % 
wykonania planu, 

 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 8.651 zł. zrealizowano 
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8.484 zł., co stanowi 98,1% wykonania planu, 
   
  W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała dochody budżetowe w rozdziale  80130 – 
Szkoły zawodowe, gdzie plan wynosi 141.030 zł., a zrealizowano 140.958 zł., co stanowi 99,9% 
w tym:   
 wpływy z różnych opłat (duplikat świadectw ) - plan wynosi 700 zł. zrealizowano 679 zł., co 

stanowi 97% wykonania planu, 
 z tytułu wynajmu pomieszczeń - plan wynosi 97.000 zł. zrealizowano 97.125 zł., co stanowi 

100,1% wykonania planu, 
 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- plan wynosi 6.000 zł. 

zrealizowano 6.000 zł., co stanowi 100,1% wykonania planu, 
 z tytułu wpływów z różnych dochodów (orkiestra szkolna, egzamin OKE, odszkodowanie z 

INTERRISK Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zwrot za sekstant) –  plan wynosi 37.300 zł. 
zrealizowano 37.069 zł., co stanowi 99,4% wykonania planu, 

 pozostałe odsetki – plan wynosi 30 zł. zrealizowano 85 zł., co stanowi 283,3% wykonania 
planu, 

 
   Powyższa placówka na dzień 31.12.2014 r. zatrudniała 61 pracowników  na 49,69 etatach w 
tym: 
- nauczyciele pełnozatrudnieni            34 osób   na    34 etatach 
- nauczyciele niepełnozatrudnieni                  15 osób   na    5,34 etatu 
- pracownicy administracji i obsługi              6 osób   na   6 etatach 
- pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni        6 osób   na   4,35 etatu 
    W szkole uczyło się 497 uczniów w 20 oddziałach 
 
Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Sławięcicka 79 
 

Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 
w 2014 roku, gdzie plan wynosi 694.721 zł.,  wynosiły 694.721 zł., co stanowi 100% wykonania 
planu w tym: 
 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 444.866 zł. zrealizowano 444.866 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu, natomiast 64% ogółu wydatków w rozdziale 80120, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 34.220 zł. zrealizowano 34.220 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –  plan wynosi 88.630 zł. 

zrealizowano 88.630 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 15.060 zł. zrealizowano 15.060 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: środki czystości  -322 zł., materiały malarskie – 2.169zł., 
materiały elektryczne – 2.214 zł., materiały biurowe – 1.793 zł., wyposażenie (krzesła) -
7.534zł., materiały do drobnych remontów i napraw – 1.028 zł.,  

 zakup energii – plan wynosi 68.000 zł. zrealizowano 68.000 zł., co stanowi 100 % 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 17.940 zł zrealizowano 17.940 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: prowizje bankowe – 161 zł., opieka informatyczna – 
1.968zł., przeglądy i konserwacje – 9.311 zł., inne abonamenty i opłaty – 646 zł., inne 
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(wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, położenie płytek w pracowni chemicznej, 
wykonanie elementów promocyjnych szkoły)– 5.854 zł. 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 26.005 zł. zrealizowano 26.005 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

     Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 
 80130- Szkoły zawodowe- plan wynosi 2.959.241 zł. zrealizowano 2.955.077 zł., co stanowi 

99,9 % wykonania planu, w tym: 
 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)  – 

plan wynosi 6.000 zł. zrealizowano 5.610 zł., co stanowi 93,5% wykonania planu, 
 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 1.846.889 zł. zrealizowano 1.846.882 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, natomiast 62,5% ogółu wydatków w rozdziale 80130, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 138.693 zł. zrealizowano 138.693 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 368.886 zł. 

zrealizowano 368.484 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, 
 wpłaty na PFRON - plan wynosi 1.400 zł. zrealizowano 1.029 zł., co stanowi 73,5% 

wykonania planu, 
 wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) – plan wynosi 10.000 zł. zrealizowano 

10.000 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 63.656 zł. zrealizowano 63.655 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: akcesoria komputerowe – 7.597 zł., artykuły biurowe – 
9.199 zł., środki czystości – 20.368 zł., materiały elektryczne – 80 zł., paliwo do 
pojazdów (kosiarka) – 644 zł.,  wyposażenie – 9.869 zł. w tym: (stoliki do klas języka 
polskiego, biurko, kserokopiarka, router WiFi, roleta do pracowni, szafa na dokumenty), 
artykuły malarskie i budowlane –3.845 zł., programy komputerowe  -867 zł., druki i 
świadectwa – 318 zł., artykuły gospodarcze – 934 zł., artykuły do drobnych remontów i 
napraw – 4.671 zł., odzież ochronna -1.811 zł., pozostałe (odzież ochronna dla uczniów 
na pracownię chemiczna, ubrania sportowe, środki chemiczne na pracownię chemiczną, 
znak –hydrant przestrzenny, żyłka do kosiarki)-3.452 zł. 

 materiały i wyposażenie  (projekt” Opolskie szkodnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”) 
plan wynosi 8.800 zł. zrealizowano 8.800 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 
farby, gładź, tynk, klej, impregnat, folia malarska, kable, przewody, gniazdka, worki 
taśmy, fuga 

 zakup leków i materiałów medycznych – plan wynosi 334 zł. zrealizowano 333 zł., co 
stanowi 99,7% wykonania planu, 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan wynosi 12.666 zł. 
zrealizowano 12.665 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 219.965 zł. zrealizowano 217.330 zł., co stanowi 98,8% 
wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 42.275 zł. zrealizowano 42.274 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: naprawa i konserwacja kopiarki, naprawa ogrodzenia 
metalowego, naprawa kotłów grzewczych, sterownika w kotłowni, naprawa pralki 
automatycznej i projektora -13.746 zł., remont instalacji sanitarnej, remont silnika i  
ksera, dokończenie remontu kotłowni, remont części pracowni chemicznej –22.958 zł., 
naprawa instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej i informatycznej – 5.570 zł.,  
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 zakup usług remontowych  (projekt” Opolskie szkodnictwo zawodowe bliżej rynku 
pracy”) – plan wynosi 8.800 zł. zrealizowano 8.800 zł., co stanowi 100% wykonania 
planu, w tym remont pracowni komputerowej, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 695 zł. zrealizowano 695 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 89.548 zł. zrealizowano 89.410 zł., co stanowi 
99,9% wykonania planu, w tym:  usługi pocztowe – 830 zł., abonament RTV -208 zł., 
dorabianie kluczy – 16 zł., dożywianie dzieci -1.861 zł., usługi transportowe – 117 zł.,  
prowizje bankowe – 531 zł.,  ochrona mienia i dozorowanie – 1.353 zł., opieka 
informatyczna – 12.792 zł., usługi kominiarskie – 6.258 zł., usługa gastronomiczna – 
1.500zł., przegląd i konserwacja sprzętu – 4.275 zł., prace pielęgnacyjne drzewostanu – 
1.620 zł., usługi komunalne – 14.861 zł., montaż drzwi w głównym budynku szkoły -
13.500 zł., pozostałe – 29.688 zł.(nota obciążeniowa zwrot wynagrodzenia, malowanie 
pracowni, wykonanie ogrodzenia, stała obsługa kotłów gazowych, sprawdzenie 
szczelności wewnętrznej instalacji gazowej, odnowienie domeny (strona internetowa 
szkoły), nadzór budowlany, wymiana automatyki pogodowej kotłów i obiegów 
grzewczych oraz wymiana pompy ciepła w kotłowni auli szkolnej, usunięcie gniazda 
szerszeni i owadów z fasady, maszynowe udrażnianie pionu kanalizacyjnego, wykonanie 
wymaganych Prawem Budowlanym okresowych pomiarów, roczny przegląd budynków, 
wykonanie projektu wymiany stolarki w budynku szkoły, renowacja drzwi, usuniecie 
kamienia kotłowego, uszczelnienie przegrody kominowej, wymiana wyłączników 
głównych szkoły zgodnie z wymogami p.poż.), 

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 1.320 zł. zrealizowano 1.317 zł., co 
stanowi 99,8% wykonania planu, 

 opłaty za telefon komórkowy – plan wynosi 1.988 zł. zrealizowano 1.835 zł., co stanowi 
92,3 % wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 2.500 zł. zrealizowano 2.479 zł., co stanowi 
99,2% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 8.000 zł. zrealizowano 7.962 zł., co stanowi 
99,5% wykonania planu, 

 podróże służbowe zagraniczne – plan wynosi 881 zł. zrealizowano 880 zł., co stanowi 
99,9% wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – plan wynosi 14.980 zł. zrealizowano 
14.980 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 98.416 zł. zrealizowano 98.416 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 6.664 zł, a zrealizowano 6.664 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 4.825 zł, a 
zrealizowano 4.825 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 podatek od towarów i usług (VAT) - plan wynosi 10 zł, a zrealizowano 9 zł., co stanowi 
90% wykonania planu, 

 szkolenie pracowników – plan wynosi 1.050 zł. zrealizowano 1.050 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 9.413 zł. zrealizowano 
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9.413 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 80195 – Pozostała działalność - plan wynosi 42.841 zł. zrealizowano 42.841 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu. 
 

Jednostka zrealizowała również wydatki w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wynosi 135.000 zł., a 
zrealizowano 133.362 zł., co stanowi 98,8% wykonania planu, w tym na wydatki majątkowe 
kwotę 104.457 zł. na termomodernizację budynku głównego i docieplenie dachu w Zespole 
Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, zrealizowała 99,5% planu na w/w zadanie oraz na 
inwentaryzację drzewostanu w zabytkowym parku w Sławięcicach 28.905 zł. 
 

W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 
dochody własne, gdzie plan wynosi 47.098 zł., a  dochody wykonane 48.349 zł., co stanowi 
102,7% wykonania planu, w tym:  
 wpływy z różnych opłat – plan wynosi 300 zł. zrealizowano 467 zł., co stanowi 155,7% 

wykonania planu, 
 dochody z tytułu najmu  – plan wynosi 16.000 zł. zrealizowano 16.333 zł., co stanowi 

102,1% wykonania planu, 
 wpływy z różnych dochodów – plan wynosi 29.000 zł. zrealizowano 29.751 zł., co stanowi 

102,6% wykonania planu, 
 pozostałe odsetki – plan wynosi 1.798 zł. zrealizowano 1.798 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 
 

 Na dzień 31.12.2014r. placówka zatrudniała 52 osób na 47,44 etatach, w tym: 
nauczyciele pełnozatrudnieni – 34 osób na 34 etatach, 
nauczyciele niepełnozatrudnieni – 6 osób na 2,69 etatu, 
pracownicy administracji – 2 osoby na 2 etatach, 
pracownicy obsługi  – 5 osób na 5 etatach, 
pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni – 5 osób na 3,75 etatu 

W szkole uczyło się 394 uczniów w 15 oddziałach.  
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Mostowa 7 
 

Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące 
w 2014 roku wynosiły 362.804 zł., gdzie plan wynosi 362.919 zł., zatem wykonanie wydatków 
do planu wynosi 100%,  w tym: 
 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 236.223 zł. zrealizowano 236.223 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu, natomiast 65,1% ogółu wydatków w rozdziale 80120 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 18.264 zł. zrealizowano 18.264 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 45.702 zł. zrealizowano 

45.702 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 5.200 zł. zrealizowano 5.200 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: artykuły biurowe – 943 zł., środki czystości – 3.685 zł., artykuły 
malarskie – 200 zł., artykuły do drobnych remontów –221 zł., druki szkolne, świadectwa – 
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151 zł.,  
 zakup energii – plan wynosi 27.500 zł. zrealizowano 27.500 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 
 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 1.000 zł. zrealizowano 885 zł., co stanowi 88,5% 

wykonania planu, 
 zakup usług pozostałych – plan wynosi  15.000 zł. zrealizowano 15.000 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym:  usługi pocztowe – 336 zł., abonamenty – 2.927 zł., usługi 
komunalne – 3.874 zł., prowizje bankowe - 314 zł., usługi kominiarskie – 3.000 zł., 
wynajem sali treningowej w HWS (Hala Sportowa przy ul. Mostowej) dla klas sportowych -
563 zł., inne – 1.947 zł. (kampania reklamowa, malowanie sali), przeglądy i konserwacje -
2.039 zł., 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 800 zł. zrealizowano 800 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 200 zł. zrealizowano 200 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 13.030 zł. zrealizowano 13.030 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

Placówka dokonywała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 
 80110 – Gimnazja - plan wynosi 43.071 zł. zrealizowano 43.071 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu i w całości dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.  
 80130- Szkoły zawodowe - plan wynosi 3.104.687 zł. zrealizowano 3.089.830 zł., co 

stanowi 99,5% wykonania planu, w tym: 
 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)  – 

plan wynosi 2.259 zł. zrealizowano 2.157 zł., co stanowi 95,5% wykonania planu, 
 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 1.653.979 zł. zrealizowano 1.652.463 zł., co 

stanowi 99,9% wykonania planu, natomiast 53,5% ogółu wydatków w rozdziale 80130, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 125.058 zł. zrealizowano 125.057 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 340.930 zł. 

zrealizowano 339.120 zł., co stanowi 99,5% wykonania planu, 
 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 4.755 zł. zrealizowano 

4.755 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 51.289 zł. zrealizowano 50.448 zł., co stanowi 

98,4% wykonania planu, w tym: materiały biurowe, druki – 2.482 zł., akcesoria 
komputerowe -2.418 zł., środki czystości i antybakteryjne – 3.865  zł., materiały 
elektryczne – 8.071 zł., paliwo do kosiarki – 460 zł., artykuły wodno-kanalizacyjne -
746zł., wyposażenie –12.765 zł., (wykaszarka, rolety wewnętrzne, znaki ewakuacyjne, 
wykładzina, krzesła, kamera na budynek, zasilacz, nagrywarka DVD, lustro, tablica 
magnetyczna, godło RP),  prasa i aktualizacja poradnika – 474 zł., druki szkolne i 
świadectwa – 149 zł., artykuły gospodarcze  - 204 zł., artykuły malarskie i budowlane – 
4.833 zł., artykuły do drobnych napraw i remontów – 3.419 zł., programy komputerowe -
3.960 zł., inne (materiały do egzaminów, materiały do pracowni)  - 6.602 zł., 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan wynosi 16.533zł. 
zrealizowano 16.508 zł., co stanowi 99,8% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 226.403 zł. zrealizowano 226.382 zł., co stanowi 100% 
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wykonania planu, 
 zakup usług remontowych – plan wynosi 61.049 zł. zrealizowano 61.029 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym m.in.: remont pracowni, remont sieci teleinformatycznej 
w pracowni, remont i wymiana instalacji CO wraz z robotami budowlanymi 

 zakup usług remontowych (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego – środki na realizację programu systemowego „Opolskie 
szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” – wkład własny) – plan wynosi 11.600 zł, a 
zrealizowano 11.590 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu,  

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 68.165 zł. zrealizowano 60.352 zł., co stanowi 
88,5% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 867 zł., prowizje bankowe – 351zł., 
abonamenty- 5.343 zł., usługi komunalne- 8.856 zł., kursy i szkolenia uczniów – 2.090zł., 
przeglądy i konserwacje – 2.493 zł., usługi transportowe - 359 zł., dorabianie kluczy – 
28zł., dożywianie dzieci -729 zł.,  ochrona mienia -148 zł., usługi kominiarskie -444 zł., 
inne – 38.644 zł. w tym demontaż wiaty, wykonanie szaf, reklama w mediach, obóz 
sportowy, roboty malarskie, wymiana pokryć dachowych, wymiana głównej tablicy 
rozdzielczej, wymiana osłon na grzejniki, wymian oświetlenia, wykonanie dokumentacji 
kosztorysowej, wymiana zamknięć centralnego ogrzewania i inne usługi),  

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 1.140 zł. zrealizowano 1.140 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 2.500 zł. zrealizowano 2.457 zł., co stanowi 
98,3% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 800 zł. zrealizowano 694 zł., co stanowi 86,8% 
wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – plan wynosi 9.398 zł. zrealizowano 
9.398zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 1.447 zł., zrealizowano 1.447 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 91.066 zł. zrealizowano 91.066 zł., co stanowi 100 % 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 10.916 zł, a 
zrealizowano 10.916 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 400 zł. zrealizowano 398 zł., co stanowi 99,5% 
wykonania planu, 

 wydatki inwestycyjne - – plan wynosi 425.000 zł. zrealizowano 422.453 zł., co stanowi 
99,4% wykonania planu, w tym na: zadanie związane z wymianą ciągów 
doprowadzających ciepło do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  i 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w związku z budową placu 
manewrowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu -
15.000zł. z czego zrealizowano 13.100 zł. co stanowi 87,3% wykonania planu oraz 
„Modernizację budynku B wraz z łącznikiem do budynku C w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu wraz z nadzorem 
inwestorskim oraz robotami dodatkowymi i modernizacją zasilania” 410.000 zł., z czego 
zrealizowano 409.353 zł., co stanowi 99,8% wykonania.  

 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 7.606 zł. zrealizowano 
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6.308zł., co stanowi 82,9% wykonania planu, 
 80195 – Pozostała działalność - plan wynosi 54.651 zł. zrealizowano 54.651 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu, 
 90019 – Wpływy  i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska  - plan wynosi 295.500 zł. zrealizowano 295.038 zł., co stanowi 99,8% 
wykonania planu, w tym: wydatki inwestycyjne pn.  „Termomodernizacja elewacji budynku 
B w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie -Koźlu  -  plan 
wynosi 156.500 zł. zrealizowano 156.135 zł., co stanowi 99,8% wykonania planu oraz 
„Modernizacja sieci grzewczej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcący 
w Kędzierzynie-Koźlu i Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mostowej 7- etap I – 
139.000 zł. zrealizowano 138.903 zł. co stanowi 99,9% wykonania planu. 
 

  W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 
dochody budżetowe, gdzie plan wynosi 23.617 zł., a wykonanie 33.713 zł., c stanowi 142,8% 
wykonania planu, w tym:  
     z tytułu wynajmu pomieszczeń –  plan wynosi 10.000 zł. zrealizowano 18.671 zł., co 

stanowi 186,7% wykonania planu, 
  wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  - plan wynosi 6.117 zł., a zrealizowano 

6.117zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 wpływy z różnych dochodów (za media) – plan wynosi 7.000 zł. zrealizowano 8.074 zł., co 

stanowi 115,3% wykonania planu, 
 wpływy z różnych opłat (duplikaty) – plan wynosi 500 zł. zrealizowano 851 zł., co stanowi 

170,2% wykonania planu, 
 

   Powyższa placówka zatrudniała na dzień 31.12.2014 r. 56 osoby na 41,35 etatu, w tym: 
-nauczyciele pełnozatrudnieni -  25 osób  na 25 etatach 
-nauczyciele niepełnozatrudnieni - 15 osób na 5,35 etatu 
-administracja - 2 osoby na 2 etatach 
- administracja niepełnozatrudnieni – 3 osoby na 1,25 etatu 
-obsługa -  1 osoba na 1 etacie 
- obsługa niepełnozatrudnieni – 10 osób na 6,75 etatach 

 W szkole uczyło się 468 uczniów w 18 oddziałach. 
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kędzierzynie- Koźlu 

 
Wydatki ogółem poniesione przez tę jednostkę w rozdziale 85406 – Poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w roku budżetowym 2014 - 
plan wynosi 1.039.427 zł. zrealizowano 1.034.280 zł., co stanowi 99,5% wykonania planu, w 
tym: 
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan wynosi 2.225 zł. zrealizowano 

2.225zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 736.482 zł. zrealizowano 733.843 zł., co stanowi 

99,6% wykonania planu, natomiast 71% ogółu wydatków w rozdziale 85406, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 58.394 zł. zrealizowano 58.185 zł., co 

stanowi 99,6% wykonania planu, 
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 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 147.915 zł. zrealizowano 
147.681 zł., co stanowi 99,8% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 3.750 zł. zrealizowano 
3.749zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 18.205 zł. zrealizowano 18.172 zł., co stanowi 99,8% 
wykonania planu, w tym: akcesoria komputerowe – 105 zł., poradniki, informatory, prasa -
360 zł., materiały biurowe i druki – 6.303 zł., środki czystości – 974 zł., materiały 
elektryczne – 37 zł., artykuły wodno-kanalizacyjne -20 zł., programy komputerowe -3.120zł., 
wyposażenie – 6.645 zł. w tym: (audiometr, komputer, laptop, niszczarki, faks, elektrody 
uszne, laminator, czajnik i aparat telefoniczny, wycieraczki), artykuły gospodarcze – 85 zł.,  
inne -523 zł., 

 zakup leków i wyrobów medycznych – plan wynosi 84 zł. zrealizowano 84 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan wynosi 3.624 zł. zrealizowano 
3.527 zł., co stanowi 97,3% wykonania planu, w tym: testy psychologiczne, materiały do 
terapii z dziećmi 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 6.662 zł. zrealizowano 6.662 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, w tym: malowanie, konserwacja, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 290 zł. zrealizowano 290 zł., co stanowi 100 % 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 8.492 zł. zrealizowano 8.369 zł., co stanowi 98,6% 
wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 850 zł., ochrona mienia – 812 zł., prowizje 
bankowe – 341 zł., abonamenty i opłaty  -2.313 zł., usługi transportowe – 5 zł., usługi 
konserwacji sprzętu, systemu ochrony – 900 zł., wykonanie pieczątek – 130 zł., pozostałe 
(noty-partycypacja w kosztach pracowników do ZNP i Solidarność oraz usługi serwisowe 
urządzeń) – 3.018 zł.,  

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 351 zł. zrealizowano 351 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 4.300 zł. zrealizowano 4.179 zł., co stanowi 
97,2% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 1.420 zł. zrealizowano 1.419 zł., co stanowi 99,9% 
wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – plan wynosi 966 zł. zrealizowano 966 zł., co 
stanowi 100 % wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 45.767 zł. zrealizowano 44.080 zł., co stanowi 96,3% 
wykonania planu, 

 szkolenie pracowników – plan wynosi 500 zł. zrealizowano 498 zł., co stanowi 99,6% 
wykonania planu, 
 
Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 

 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 6.722 zł. zrealizowano 
6.590 zł., co stanowi 98% wykonania planu, 

 85495 –Pozostała działalność (wypłata świadczeń socjalnych dla emerytów)  - plan wynosi 
6.394 zł. zrealizowano 6.394 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
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   W roku budżetowym jednostka uzyskała dochody własne w rozdziale 85406 – Poradnie 
psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan wynosi 2.650 zł. 
zrealizowano 2.624 zł., co stanowi 99% wykonania planu, w tym: 
wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zalanie)– plan wynosi 2.650 zł. zrealizowano 
2.624 zł., co stanowi 99% wykonania planu,  
 

  W 2014 r. w jednostce zatrudnionych było 20 pracowników na 19 etatach, w tym: 
-15 pracowników pełnozatrudnionych działalności podstawowej na 15 etatach, 
- 2 pracowników niepełnozatrudnionych na 1 etacie, 
- 3 pracowników administracji na 3 etaty. 
 
Zespół Szkół Specjalnych w Kędzierzynie – Koźlu 
 
   Wydatki ogółem poniesione przez tę jednostkę  w roku budżetowym w rozdziale 80102 – 
Szkoły podstawowe specjalne – plan wynosi 2.642.563 zł., a zrealizowano 2.619.090 zł., co 
stanowi 99,1 % wykonania planu, w tym: 
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)  – plan wynosi 

4.143 zł. zrealizowano 4.143 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 1.726.516 zł. zrealizowano 1.724.965 zł., co stanowi 

99,9% wykonania planu, natomiast 65,9% ogółu wydatków w rozdziale 80102, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 136.214 zł. zrealizowano 136.214 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 364.396 zł. zrealizowano 

363.444 zł., co stanowi 99,7% wykonania planu, 
 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 2.700 zł. zrealizowano 

2.700zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 65.412 zł. zrealizowano 61.858 zł., co stanowi 94,6% 

wykonania planu, w tym: olej opałowy  – 41.671 zł., środki czystości  –  2.535 zł.,  materiały 
biurowe i druki  –  4.914 zł., akcesoria komputerowe – 341 zł., paliwo do kosiarki- 252 zł., 
materiały do napraw i remontów – 323 zł.,  materiały elektryczne - 677 zł., artykuły 
malarskie i budowlane- 2.809 zł., materiały wodno-kanalizacyjne- 784 zł., wyposażenie -
5.661 zł., w tym: (meble, telefon, odkurzacz, gablota na sztandar, telefax, roleta wewnętrzna, 
wieża z CD/USB, dywan), druki szkolne – 12 zł. programy komputerowe  i licencje -615 zł.,  
pozostałe – 1.108 zł, inne artykuły gospodarcze  -156 zł., 

 zakup leków i materiałów medycznych- plan wynosi 315 zł. zrealizowano 315 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan wynosi 1.459 zł. zrealizowano 
1.348 zł., co stanowi 92,4% wykonania planu, w tym: książki -655 zł., słuchawki -200 zł., 
szarfy do zajęć korekcyjnych -68 zł, pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych – 425 zł., 

 zakup energii – plan wynosi 10.975 zł. zrealizowano 10.933 zł., co stanowi 99,6% 
wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 36.882 zł. zrealizowano 27.693 zł., co stanowi 
75,1% wykonania planu, w tym: naprawa ksero– 240 zł., remont tynków sufitów ciągów 
komunikacyjnych klatki schodowej -18.142 zł., cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej 
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-9.311zł.,  
 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 1.110 zł. zrealizowano 1.110 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 
 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 62.145 zł. zrealizowano 58.444 zł., co stanowi 94% 

wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 570 zł., usługi  komunalne  – 1.319 zł., 
prowizje bankowe –  348  zł., ochrona mienia i dozór techniczny – 337 zł., usługi 
kominiarskie – 369 zł., usługi gastronomiczne (wyżywienie uczniów) – 28.463 zł., usługi 
transportowe – 675 zł., wynajem basenu – 440 zł., usługi montażowe – 4.984 zł., abonament 
– 104 zł., inne abonamenty i opłaty (opłata roczna za dozór techniczny, udostępnienie 
serwisu internetowego)- 1.380 zł., usługi konserwacji sprzętu (konserwacja dźwigu 
osobowego, opracowanie opinii technicznej, przegląd i pomiar instalacji odgromowej, 
przegląd pieca, przegląd gaśnic) – 3.709 zł., opieka informatyczna – 122 zł., pozostałe 
(partycypacja w kosztach, opracowanie drukowanie plakatów, nadzór inwestorski-remont 
sufitu, wypożyczenie stroi ludowych, okresowy przegląd kotłów grzewczych i całej 
instalacji CO)– 15.432 zł., wykonanie pieczątek -102 zł., wynajem hali Śródmieście na 
zawody -90 zł. 

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 395 zł. zrealizowano 395 zł., co stanowi 
100 % wykonania planu, 

 opłata za telefon komórkowy- plan wynosi 866 zł. zrealizowano 866 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 745 zł. zrealizowano 744 zł., co stanowi 99,9% 
wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 3.520 zł. zrealizowano 3.518 zł., co stanowi 99,9% 
wykonania planu, 

 podróże służbowe zagraniczne – plan wynosi 414 zł. zrealizowano 413 zł., co stanowi 
99,8% wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – plan wynosi 4.046 zł. zrealizowano  
4.046zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 75.620 zł. zrealizowano 75.620 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 2.140 zł, a 
zrealizowano 2.140 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 350 zł. zrealizowano 350 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 142.200 zł. zrealizowano 137.831 zł., co stanowi 
96,9% wykonania planu, w tym na: utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach 
Rządowego Programu "Radosna Szkoła -123.331 zł,, wykonanie dokumentacji technicznej i 
projektowej oraz audytu energetycznego na zadanie "Termomodernizacja dachu na budynku 
Zespołu Szkół Specjalnych"– 14.500 zł 
 
Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 

 80111 – Gimnazjum specjalne  - plan wynosi 961.934 zł. zrealizowano 961.452 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, w tym: 
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalent 

za odzież)  – plan wynosi 1.877 zł. zrealizowano 1.877 zł., co stanowi 100 % wykonania 
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planu, 
 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 649.846 zł. zrealizowano 649.846 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu, natomiast  67,6% ogółu wydatków w rozdziale 80111, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 52.487 zł. zrealizowano 52.487 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu,  
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –  plan wynosi 129.933 zł. 

zrealizowano 129.933 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 46.953 zł. zrealizowano 46.953 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: olej opałowy – 28.855 zł., materiały biurowe – 3.456 zł., 
środki czystości – 1.518 zł., materiały do remontu – 1.003 zł., wyposażenie (tablice 
korkowe, krzesła, drukarki, torba na laptopa, wyciskarka soku, niszczarki)- 6.767 zł., 
druki szkolne, świadectwa – 652 zł., materiały elektryczne- 2.183 zł., paliwo do kosiarki - 
30 zł., akcesoria komputerowe -327 zł., artykuł gospodarcze  -1.081 zł., artykuły 
malarskie -55 zł., artykuły wodno-kanalizacyjne -714 zł., inne -312 zł.,  

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan wynosi 604 zł. zrealizowano 
479 zł., co stanowi 79,3% wykonania planu,  

 zakup energii – plan wynosi 5.509 zł. zrealizowano 5.509 zł., co stanowi 100% wykonania 
planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 2.202 zł. zrealizowano 2.202 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: naprawa pralki  automatycznej -120 zł., komputera -
150zł., instalacji elektrycznej-363 zł., cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej -
1.569zł., 

 zakup usług zdrowotnych –  plan wynosi 200 zł. zrealizowano 200 zł., co stanowi 100 % 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 20.288 zł. zrealizowano 19.958 zł., co stanowi 
98,4% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 614 zł., prowizje bankowe – 387 zł., 
usługi komunalne – 2.386 zł., ochrona mienia – 636 zł., usługi transportowe - 389 zł., 
wynajem basenu – 320 zł., usługi montażowe  - 449 zł., abonament - 104 zł., usługi 
konserwacji sprzętu (konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja ksera, usługa 
serwisowa, konserwacja monitoringu) -2.435 zł., inne abonamenty i opłaty -1.050zł., inne 
(partycypacja w kosztach oddelegowania wiceprezesa ZNP, opracowanie opinii 
technicznej, wymiana lamp oświetleniowych, okresowy przegląd kotłów grzewczych i 
całej instalacji CO) -11.188 zł. 

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 385 zł. zrealizowano 376 zł., co 
stanowi 97,7% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 804 zł. zrealizowano 804 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 1.468 zł. zrealizowano 1.450 zł., co stanowi 
98,8% wykonania planu,  

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – plan wynosi 2.526 zł. zrealizowano 
2.526 zł., co stanowi 100 % wykonania planu,  

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 44.840 zł. zrealizowano 44.840 zł., co stanowi 100 % 
wykonania planu,  

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 2.012 zł, a 
zrealizowano 2.012 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
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 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - plan wynosi 257.041 zł. zrealizowano 256.847 zł., co 
stanowi 99,9 % wykonania planu, w tym: 
 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 190.576 zł. zrealizowano 190.576 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, natomiast  74,2% ogółu wydatków w rozdziale 80134, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 12.530 zł. zrealizowano 12.530 zł., co 
stanowi 100 % wykonania planu,  
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –  plan wynosi 37.575 zł. 
zrealizowano 37.575 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 2.109 zł. zrealizowano 2.109 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, w tym: artykuły malarskie – 74 zł., materiały biurowe – 63 zł., materiały 
do remontów – 135 zł., wyposażenie (wyciskarka soku, tablica)- 1.564 zł., materiały do zajęć 
w PDP - 273 zł.,  
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan wynosi 1.701 zł. zrealizowano 
1.507 zł., co stanowi 88,6% wykonania planu,  
 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 6.790 zł. zrealizowano 6.790 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, w tym: kursy zawodowe uczniów -5.590 zł., koordynacja dokształcania 
młodzieży-1.200 zł.,  
 odpis na ZFŚS – plan wynosi 5.760 zł. zrealizowano 5.760 zł., co stanowi 100 % 
wykonania planu,  

 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 11.950 zł. zrealizowano 
11.941 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, 

 80195 – Pozostała działalność - na świadczenia socjalne dla emerytów-  plan wynosi 
26.900zł. zrealizowano 26.900 zł., co stanowi 100 % wykonania planu,  

 85401- Świetlice szkolne  - plan wynosi 86.146 zł. zrealizowano 86.146 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym: 
 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 63.182 zł. zrealizowano 63.182 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu, natomiast 73,3% ogółu wydatków w rozdziale 85401, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 4.995 zł. zrealizowano 4.995 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 12.368 zł. 

zrealizowano 12.368 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 2.108 zł. zrealizowano 2.108 zł., co stanowi 100 % 

wykonania planu, w tym: środki czystości – 1.051 zł., materiały biurowe – 1.027 zł., 
pozostałe -30 zł., 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– plan wynosi 613 zł. zrealizowano 
613 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 2.880 zł. zrealizowano 2.880 zł., co stanowi 100 % 
wykonania planu, 

 85415 – Pomoc materialna dla uczniów-  plan wynosi 1.623 zł. zrealizowano 1.623 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 
 
   W roku budżetowym jednostka uzyskała dochody własne w rozdziale 80102 – Szkoły 
podstawowe specjalne  - plan wynosi 72.800 zł. zrealizowano 73.738 zł., co stanowi 101,3% 
wykonania planu, w tym: 
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 dochody z tytułu wpływ z różnych opłat (duplikaty świadectw) - plan wynosi 600 zł. 
zrealizowano 292 zł., co stanowi 48,7% wykonania planu, 

 wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie z MOPS i GOPS na wyżywienie uczniów – 
28.752 zł., dochody z tytułu partycypacji w kosztach oddelegowania – 42.032 zł., 
odszkodowanie -2.332 zł., zwrot nadpłaty Vulcan -330 zł.) – plan wynosi 72.200 zł. 
zrealizowano 73.446 zł., co stanowi 101,7 % wykonania planu,  

Ponadto w roku budżetowym szkoła uzyskała pozostałe dochody. Są to darowizny rzeczowe 
otrzymane od innych podmiotów w wysokości 19.780 zł. w tym : książki i darowizna z 
Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Fascynujący świat Nauki i 
Techniki”-pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, komputer, rzutnik, bluzy kucharskie, gry. 

   
 Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 54 osoby na 51,20 etatach, w tym: 

   - nauczyciele na pełnych etatach – 39 osób na 39 etatach, 
   - administracja - 2 osoby na 1,20 etacie 
   - obsługa -13 osób na 11 etatach 

   W zespole uczyło się 96 uczniów, w tym: w szkole podstawowej – 29 uczniów,  w 
gimnazjum – 29 uczniów, w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy -23 uczniów i w 
zasadniczej szkole zawodowej – 15 uczniów i 26 uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych oraz wczesne wspomaganie -3 dzieci. Zespół liczył 13 oddziałów w tym : 
szkoła podstawowa 5 oddziałów, gimnazjum 3 oddziały, szkoła specjalna przysposabiające do 
pracy  3 oddziały  i zasadnicza szkoła zawodowa 5 oddział i 5 zespołów rewalidacyjno-
wychowawczych oraz wczesne wspomaganie. 

 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mostowa 7 
 
  Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w rozdziale 80140 – Centra kształcenia 
ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w roku budżetowym - 
plan wynosi 1.805.118 zł. zrealizowano 1.790.501 zł., co stanowi 99,2% wykonania planu, w 
tym:  
 wydatki osobowe niezaliczane  do  wynagrodzeń  (wydatki wynikające z przepisów BHP 

oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli) – plan wynosi 7.401 zł. zrealizowano 7.109 zł., 
co stanowi 96,1 % wykonania planu,  

 wynagrodzenia  pracowników –  plan wynosi 754.794 zł. zrealizowano 754.307 zł., co 
stanowi 99,9 % wykonania planu, natomiast   42,1%   ogółu   wydatków  w rozdziale 80140, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 50.933 zł. zrealizowano 50.933 zł., co 
stanowi 100 % wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 171.797 zł. zrealizowano 
171.123 zł., co stanowi 99,6% wykonania planu,  

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 194.705 zł. zrealizowano 
194.625 zł., co stanowi 100 % wykonania planu,  

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 169.751 zł. zrealizowano 169.236 zł., co stanowi 
99,7% wykonania planu, w tym: materiały biurowe  – 13.408 zł., środki czystości – 5.985 zł., 
odzież ochronna dla kursantów – 20.600 zł., paliwo – 6.517 zł., prasa i materiały 
szkoleniowe – 1.440 zł., materiały elektryczne – 6.954 zł., materiały do remontów bieżących 
i napraw (w tym: farby, rozpuszczalniki, wałki malarskie, pędzle malarskie) – 1.385 zł., 



 79 

wyposażenie– 26.492 zł. w tym: (telewizor 32” wraz z uchwytem, rejestrator monitoringu, 
konwektor video, zasilacze, akumulator, telefon, tablice informacyjne, zakup mebli-gabinet 
Dyrektora zawodowego, noży tokarskich, czajników, zestaw szofera, gwintowników, kluczy, 
nawiertaków, skrzynki narzędziowej, mikrometrów, próbnik KNG, czujników 
samochodowych, znaki BHP, rolety wewnętrzne, zabezpieczenia bramy, zestawy 
komputerowe szt.3, zestaw narzędzi) materiały spawalnicze (gazy techniczne i akcesoria 
spawalnicze – kursy spawalnicze)–10.068zł., materiały wodno-kanalizacyjne – 638 zł., inne 
artykuły gospodarcze – 701 zł., blachy, pręty stalowe – 10.218 zł., inne ( artykuły spożywcze 
na egzaminy i kursy, posiedzenie komisji Edukacji i Promocji Powiatu, spotkanie Doradców 
Zawodowych, spotkanie celem omówienia sytuacji edukacyjnej powiatu) -2.674 zł., 
materiały na zajęcia praktyczne (płytki skrawające, narzynki, nakrętki, brzeszczoty, noże 
tokarskie, kątomierz traserski, nyple, kolanka, wkręty oczkowe, ściernice, opaski, płótna, 
cement, wylewka betonowa, wiertła, folia budowlana, reduktory, wapno, gips, przyłbice, 
rękawice spawalnicze, taśma dwustronna, nadproża, zaprawa murarska, odtłuszczacze, tynki, 
pianka budowlana, kleje do szyb, szybki spawalnicze, ołówki budowlane, roleks tynkarski, 
płyn do lutowania, szpachla, pędzle, skrobaki, rysiki, okulary ochronne, wkręty oczkowe, 
tarcze do szlifowania, śruby, ciężarki wyważające, miary, szczotki, elektrody, papier ścierny, 
zaprawa klejowa, blachowkręty, otulina izolacyjna, czujniki zegarowe, bloczki 
gazobetonowe, przewody, żarówki, bezpieczniki, dłuta)– 25.838 zł., akcesoria komputerowe 
(mysz komputerowa, zasilacz, switch) – 74 zł., materiały dla Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej (materiały przeznaczone do przeprowadzenia egzaminów praktycznych) – 
8.424 zł., materiały do remontów i konserwacji (kółka obrotowe, klej uszczelniający, kołki, 
haczyki, nakrętki, rama do drzwi, sklejka elastyczna, szczotki węglowe, elementy drewniane, 
kotwa, szybkozłączki, świece samochodowe, zamki, zaślepki, skrzynia biegów, wkręty, 
tłumiki, silikon, żarówki, płyn hamulcowy, pianka tapicerska, rura PCV, klamka 
samochodowa, termostat, czujnik temperatury, filtr paliwa) – 18.090 zł., materiały na kursy 
(tarcze ścierne, przyłbice spawalnicze, uszczelki, filtry, drut spawalniczy, elektrody, okulary 
ochronne)- 8.808 zł., druki szkolne, świadectwa -922 zł. 

 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – plan wynosi 1.000 zł. 
zrealizowano 999 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan wynosi 30.142 zł. zrealizowano 30.142zł., 
co stanowi 100% wykonania planu w tym: książki , poradniki serwisowe, pomoce 
dydaktyczne –samochód osobowy RENAULT CLIO-2 szt., spawarka, szlifierki, wiertarki, 
pomoce dydaktyczne na pracownię odnawialnych źródeł energii,  

 zakup energii – plan wynosi 158.539 zł. zrealizowano 153.892 zł., co stanowi 97,1% 
wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 45.000 zł. zrealizowano 44.564 zł., co stanowi 99% 
wykonania planu, w tym: naprawa rejestratora wizyjnego, laptopa, kompresora, instalacji 
alarmowej, naprawa materacy (Wyspa) , dźwignika samochodowego, gaźnika 
samochodowego, monitoringu, ksera, układu zapłonowego, analizatora spalin, spawarki, 
kosiarki spalinowej, remont i malowane wejścia głównego CKPiU Mostowa 7, głównego 
ciągu kanalizacyjnego Mostowa 7, pracowni i pomieszczeń socjalnych –Wyspa, 

 zakup usług zdrowotnych– plan wynosi 510 zł. zrealizowano 510 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 95.150 zł. zrealizowano 91.061 zł., co stanowi 95,7% 
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wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 1.605 zł., prowizja bankowa – 803 zł., usługi 
kominiarskie – 344 zł., usługi transportowe (transport butli gazowych, transport narzędzi, 
dojazd do CKPiU naprawa wyposażenia, usługa transportowa materiałów na spotkanie w 
Zakrzowie, transport starych pni drzew do utylizacji)– 4.399 zł., ochrona obiektu i nadzór 
techniczny  – 6.305 zł., opłata RTV– 209 zł., inne abonamenty i opłaty aktualizacyjne 
(aktualizacja programów Stacja Kontroli Pojazdów, abonament roczny- inwentarz Optimum, 
abonament roczny Portal Oświatowy, abonament roczny –Arkusz Optivum, roczny 
abonament systemu diagnostycznego CDIF, CDIFII-SKP, abonament roczny –antywirus) – 
3.285 zł., dorabianie kluczy – 634 zł.,  inne – 56.480 zł. w tym: (badania lekarskie 
uczestników kursów, wykonanie prac elektrycznych w CKPiU ul. Mostowa i Wyspa, 
wykonanie tapicerki krzeseł i wózka Melex, podłączenie sieci Internet, wykonanie i  montaż 
planszy informacyjnej, kalibracja alkomatu, cięcie blach, rur i sklejek, opłaty za 
przeprowadzone egzaminy –Instytut Spawalnictwa, wykonanie atestu do przeprowadzenia 
egzaminów jako ośrodek egzaminacyjny, emisja reklamy- zawód Technik Urządzeń i 
systemów Elektryki, wykonanie dokumentacji technicznej- termodocieplanie budynku 
CKPiU Mostowa 7, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, ogłoszenie w wyszukiwarce 
SKP Wyspa, wykonanie projektu budowy parkingów i podjazdu CKPiU Mostowa 7, projekt 
przebudowy istniejącego okna na ogród zimowy CKPiU Mostowa 7 –ekspozycja samochodu 
zabytkowego, czyszczenie przewodów kominowych, opieka – Inspektor Nadzoru –budowa 
parkingu i podjazdu CKPiU Mostowa 7), przegląd i konserwacja sprzętu (legalizacja 
analizatora spalin, przegląd tokarki CNC, przegląd okresowy klimatyzacji, przegląd 
samochodu służbowego, badanie techniczne samochodu zabytkowego, przegląd techniczny 
naczepy specjalistycznej, przegląd i konserwacja kotłów c.o.) – 6.716 zł., dzierżawa butli 
gazowych -5.125 zł., usługi gastronomiczne (spotkania Pedagogów, Doradcy Zawodowego z 
Pracodawcami)– 2.440 zł., opieka informatyczna – 338 zł., wywóz nieczystości -1.764 zł., 
ogłoszenia (promocja CKPiU) –614 zł.,  

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 1.600 zł. zrealizowano 1.466 zł., co 
stanowi 91,6% wykonania planu, 

 opłata za telefon komórkowy- plan wynosi 1.700 zł. zrealizowano 1.476 zł., co stanowi 86,8% 
wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 6.800 zł. zrealizowano 6.031 zł., co stanowi 
88,7% wykonania planu,  

 podróże służbowe krajowe  – plan wynosi 4.500 zł. zrealizowano 3.336 zł., co stanowi 74,1% 
wykonania planu,  

 różne opłaty i składki – plan wynosi 14.800 zł. zrealizowano 14.505 zł., co stanowi 98% 
wykonania planu,  

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 40.080 zł. zrealizowano 40.080 zł., co stanowi 100 % 
wykonania planu, 

 cła- plan wynosi 404 zł. zrealizowano 404 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 
 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 4.761 zł, a 

zrealizowano 4.760 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 podatek od towarów i usług (VAT) - plan wynosi 2.500 zł, a zrealizowano 1.694 zł., co 

stanowi 67,8% wykonania planu, 
 szkolenia pracowników- plan wynosi 250 zł. zrealizowano 250 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 
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 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 48.000 zł. zrealizowano 47.998 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, w tym na wydatki związane z budową i remontem parkingów w związku z 
utworzeniem terenowego ośrodka WORD.  

 
 Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 
 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - plan wynosi 2.821 zł. zrealizowano 

2.821 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 80195 – Pozostała działalność (świadczenia  socjalne  dla emerytów) - plan wynosi 

20.208zł. zrealizowano 20.208  zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 
 
   W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała dochody budżetowe - plan wynosi 
491.800 zł. zrealizowano 513.307 zł., co stanowi 104,4% wykonania planu, w tym:  
 wpływy z usług (odpłatność za kursy, usługi stacji diagnostycznej, przygotowanie ośrodka 

egzaminacyjnego, zakwaterowanie i noclegi, usługa doradztwa zawodowego, wykonanie 
pompek tłocznych, przeglądy samochodów, wykonanie reklamy, naprawy samochodów) – 
plan wynosi 465.800 zł., zrealizowano 487.266 zł., co stanowi 104,6% wykonania planu,  

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – plan wynosi 10.000 zł. 
zrealizowano 9.832 zł., co stanowi 98,3% wykonania planu,  

 wpływy  z najmu i dzierżawy – plan wynosi 8.000 zł. zrealizowano 7.502 zł., co stanowi 
93,8% wykonania planu,  

 wpływy z różnych dochodów  (zwrot za media, za materiały za przeprowadzone egzaminy 
OKE, zwrot VAT zakup kasy fiskalnej, zwrot opłaty za przesyłkę)– plan wynosi 8.000 zł. 
zrealizowano 8.627 zł., co stanowi 107,8% wykonania planu,. 

 pozostałe odsetki – plan wynosi 0 zł. zrealizowano 80 zł.,  
 
   Placówka na dzień 31.12.2014 r. zatrudniała 21 osób na 17,10 etatu, w tym: 
- nauczyciele pełnozatrudnieni -11 osób na 11 etatach 
-  nauczyciele niepełnozatrudnieni – 3 osoby na 0,77 etatu 
- administracja pracownicy pełnozatrudnieni - 2 osoby na 2 etatach  
- administracja pracownicy niepełnozatrudnieni - 2 osoby na 0,83 etatu  
- obsługa pracownicy pełnozatrudnieni- 2 osoby na 2 etatach 
- obsługa pracownicy niepełnozatrudnieni -1 osoba na 0,5 etatu 

W placówce na dzień 31.12.2014r. w 27 oddziałach uczyło się 434 uczniów.  
 
Bursa Szkolna  w Kędzierzynie-Koźlu 
 
   Wydatki poniesione przez placówkę w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne w 2014 r. - 
plan wynosi 1.289.158 zł. zrealizowano 1.265.733 zł., co stanowi 98,2% wykonania planu, w 
tym: 
 wydatki osobowe niezaliczane  do  wynagrodzeń  (wydatki wynikające z przepisów BHP 

oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli) – plan wynosi 994 zł. zrealizowano 968 zł., co 
stanowi 97,4% wykonania planu,  

 wynagrodzenia  pracowników –  plan wynosi 587.337 zł. zrealizowano 587.090 zł., co 
stanowi 100 % wykonania planu, natomiast   46,4%   ogółu   wydatków  w rozdziale 85410, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 41.270 zł. zrealizowano 41.270 zł., co 
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stanowi 100 % wykonania planu,  
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 112.575 zł. zrealizowano 

111.307 zł., co stanowi 98,9% wykonania planu,  
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 50.245 zł. zrealizowano 48.997 zł., co stanowi 97,5% 

wykonania planu, w tym: środki czystości – 7.065 zł., materiały biurowe – 1.196 zł., 
materiały elektryczne -1.431 zł., prasa i wydawnictwo – 195 zł., artykuły malarskie i 
budowlane -899 zł., wodno-kanalizacyjne- 645 zł., artykuły gospodarcze- 217 zł., materiały 
do remontów -1.223 zł., wyposażenie w tym meble- 30.779 zł. (biurka, krzesła, pościel, 
wyposażenie kuchni oraz najistotniejsze rzeczy do pokoi wychowanków), pozostałe 
materiały (części do instalacji grzewczej, zakup materiałów do instalacji sieci WI-FI, 
sygnalizator gazu, przewody gazowe, kraty ocynkowane, materiały do wykonania wiaty 
śmietnikowej, sól do posypania chodnika w czasie zimy, ocet do odkamieniania itp.) – 
5.347zł.,  

 zakup środków żywności – plan wynosi 150.500 zł. zrealizowano 149.925 zł., co stanowi 
99,6% wykonania planu,  

 zakup leków i materiałów medycznych – plan wynosi 141 zł. zrealizowano 141 zł., co 
stanowi 100% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 159.998 zł. zrealizowano 150.100 zł., co stanowi 93,8% 
wykonania planu,  

 zakup usług remontowych – plan wynosi 41.710 zł. zrealizowano 41.710 zł., co stanowi 
100% wykonania planu, w tym m.in. remont instalacji wodnej -400 zł., usługi remontowe  -
36.830 zł., malowanie pomieszczeń -4.480 zł., 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 300 zł. zrealizowano 250 zł., co stanowi 83,3% 
wykonania planu,  

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 43.500 zł. zrealizowano 43.175 zł., co stanowi 99,3% 
wykonania planu, w tym: usługi pocztowe- 615 zł., abonamenty – 2.738 zł., usługi 
komunalne -25.713 zł., prowizje bankowe- 734 zł., usługi transportowe -84 zł., przeglądy i 
konserwacje  - 1.957 zł., usługa montażu  -1.626 zł., dorabianie kluczy -154 zł., ochrona 
mienia i dozór -829 zł. wykonanie pieczątki -  55 zł.,  pozostałe (obsługa pod względem 
BHP, przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic i hydrantów, usługa serwisowa 
kotłowni, naprawa wyparzacza i urządzenia gastronomicznego, czyszczenie osadnika, 
szklenie okna oraz partycypacja w kosztach oddelegowanych pracowników do ZNP– 
8.670zł., 

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 569 zł. zrealizowano 569 zł., co stanowi 
100% wykonania planu,  

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 1.392 zł. zrealizowano 1.392 zł., co stanowi 
100% wykonania planu,  

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 200 zł. zrealizowano 157 zł., co stanowi 78,5% 
wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 4.503 zł. zrealizowano 4.502 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu,  

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 31.075 zł. zrealizowano 27.939 zł., co stanowi 89,9% 
wykonania planu,  

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 1.300 zł. zrealizowano 1.277 zł., co stanowi 98,2% 
wykonania planu, 
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 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 7.380 zł, a 
zrealizowano 7.373 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, 

 podatek od towarów i usług (VAT) - plan wynosi 53.989 zł, a zrealizowano 47.411 zł., co 
stanowi 87,8% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników - plan wynosi 180 zł, a zrealizowano 180 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 
 

  Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 
 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - plan wynosi 1.547 zł. zrealizowano 

1.472 zł., co stanowi 95,2% wykonania planu, 
 85495 – Pozostała działalność (świadczenia  socjalne  dla emerytów) - plan wynosi 1.617 zł. 

zrealizowano 1.617 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 

W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała dochody budżetowe w rozdziale 
85410 – Internaty i bursy szkolne  - plan wynosi 345.500 zł. zrealizowano 352.486 zł., co 
stanowi 102% wykonania planu, w tym:  
 dochody z najmu i dzierżawy (zakwaterowanie uczniów i osób trzecich) – plan wynosi 

2.000 zł. zrealizowano 1.811 zł., co stanowi 90,6% wykonania planu,  
 wpływy z usług (za sporządzanie posiłków) – plan wynosi 300.000 zł. zrealizowano 

306.950 zł., co stanowi 102,3% wykonania planu,  
 pozostałe odsetki – polan wynosi 500 zł. zrealizowano 252 zł., co stanowi 50,4% 

wykonania planu 
 wpływy z różnych dochodów– plan wynosi 43.000 zł. zrealizowano 43.473 zł., co stanowi 

101,1% wykonania planu,  
     
  Powyższa placówka na dzień 31.12.2014r. zatrudniała 15 pracowników na 15 etatach w tym: 
- nauczyciele  – 6 osób na 6 etatach 
- dyrektor – 1 osoba na 1 etat 
- administracja – 2 osoby na 2 etatu                             
- obsługa – 6 osób na 6 etatu          
 
 Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kościuszki 40 
 

Wydatki ogółem poniesione przez tę jednostkę w roku budżetowym 2014 w rozdziale 85407 – 
Placówki wychowania pozaszkolnego - plan wynosi 253.579 zł. zrealizowano 250.309 zł., co 
stanowi 98,7% wykonania planu, w tym.: 
 wynagrodzenia  pracowników –  plan wynosi 161.724 zł. zrealizowano 161.563 zł., co 

stanowi 99,9% wykonania planu, natomiast  64,6%   ogółu   wydatków  w rozdziale 85407, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 13.075 zł. zrealizowano 13.075 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 33.308 zł. zrealizowano 

33.026 zł., co stanowi 99,2% wykonania planu, 
 wynagrodzenie bezosobowe – plan wynosi 300 zł. zrealizowano 300 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu,  
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 8.046 zł. zrealizowano 8.045 zł., co stanowi 100% 
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wykonania planu, w tym: środki czystości – 1.517 zł., wyposażenie (regał, szafa, krzesła)- 
5.200 zł., druki szkolne i świadectwa - 110 zł., materiały elektryczne – 1.084 zł., pozostałe 
(myszka do komputera, materiały do drobnych napraw) – 134 zł., 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan wynosi 5.568 zł. zrealizowano 5.556 zł., 
co stanowi 99,8% wykonania planu, w tym: telewizor, body i baletki, pastele, farby olejne i 
plakatowe, plastelina, glina, brystol, glina rzeźbiarska , 

 zakup energii – plan wynosi 9.525 zł. zrealizowano 6.739 zł., co stanowi 70,8% wykonania 
planu, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 65 zł. zrealizowano 65 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 2.817 zł. zrealizowano 2.797 zł., co stanowi 99,3% 
wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 10 zł., prowizje bankowe – 187 zł., abonament 
RTV -317 zł., usługi transportowe -10 zł., usługa montażu szafy i regału -2.180 zł., przeglądy 
i konserwacje -53 zł., inne- 40 zł.  

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 120 zł. zrealizowano 117 zł., co stanowi 
97,5% wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 263 zł. zrealizowano 262 zł., co stanowi 99,6% 
wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 150 zł. zrealizowano 149 zł., co stanowi 99,3% 
wykonania planu,  

 różne opłaty i składki – plan wynosi 760 zł. zrealizowano 759 zł., co stanowi 99,9% 
wykonania planu,  

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 12.526 zł. zrealizowano 12.525 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 332 zł, a 
zrealizowano 331 zł., co stanowi 99,7% wykonania planu, 

 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 5.000 zł. zrealizowano 5.000 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, w tym na budowę podjazdu do budynku POA.  

 
W okresie sprawozdawczym jednostka realizowała również wydatki w rozdziale 85446 – 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wynosi 589 zł. zrealizowano 589 zł., co stanowi 
100%. 

W okresie sprawozdawczym jednostka nie zrealizowała dochodów budżetowe w rozdziale 
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego  - plan wynosi 50 zł. zrealizowano 0 zł., w tym:  
 wpływy z różnych dochodów– plan wynosi 50 zł. zrealizowano 0 zł.. 

  
 Na dzień 31.12.2014r. placówka zatrudniała 8 pracowników na 5,25 etatu, w tym:    
  - nauczycieli -5 osób na 4,04 etatu 
  - pracowników administracji – 1 osoba na 0,13 etatu  
- obsługa -2 osoby na 1,08 etat 
 W Państwowym Ognisku Artystycznym uczyło się 152 uczniów w 10 oddziałach 
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Powiatowy Zespół Oświaty w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Damrota 30 
 

Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi 
ekonomiczno – administracyjnej  szkół  w roku budżetowym  - plan wynosi 1.037.883 zł. 
zrealizowano 1.035.614 zł., co stanowi 99,8% wykonania planu, w tym: 
 wydatki osobowe niezaliczane  do  wynagrodzeń  (wydatki wynikające z przepisów BHP) – 

plan wynosi 1.300 zł. zrealizowano 1.298 zł., co stanowi 99,8% wykonania planu, 
 wynagrodzenia  pracowników –  plan wynosi 732.518 zł. zrealizowano 732.517 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, natomiast    70,7%   ogółu   wydatków  w rozdziale 80114, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 41.507 zł. zrealizowano 41.507 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu,  
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –  plan wynosi 138.333 zł. zrealizowano 

138.305 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
 materiały i wyposażenie – plan wynosi 24.990 zł. zrealizowano 24.989 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym:  artykuły biurowe i druki – 9.324 zł., środki czystości – 1.693 zł.,  
prasa – 2.316 zł., akcesoria komputerowe – 1.046 zł., materiały do remontów i konserwacji – 
247 zł., wyposażenie (zakup telefonu komórkowego, wentylatorów stojących, niszczarek, 
termosów, łyżeczek, skanera, przedłużaczy, komputera, laptopa) -8.503 zł., artykuły 
elektryczne – 56 zł., artykuły malarskie i budowlane -1.173 zł., artykuły wodno-
kanalizacyjne -150 zł., inne artykuły gospodarcze -28 zł., pozostałe -453 zł. 

 zakup energii – plan wynosi 9.167 zł. zrealizowano 7.350 zł., co stanowi 80,2% wykonania 
planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 572 zł. zrealizowano 572 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 590 zł. zrealizowano 590 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 60.810 zł. zrealizowano 60.809 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, w tym: usługi pocztowe– 1.712 zł.,  usługi  ksero i introligatorskie –369zł.,  
abonament RTV–191zł, prowizje bankowe–210 zł., opieka serwisowa– 10.332zł., wykonanie 
pieczątek -547 zł., usługi transportowe – 155 zł., przeglądy i konserwacje -394zł., inne 
abonamenty i opłaty (opłata abonamentowa za dodatek uzupełniający Optivum, art. 30 Karty 
Nauczyciela -10.275 zł., dostęp do platformy Rachunkowości Budżetowej -308zł., Vulcan 
Finanse Optivum -2.200zł., Vulcan Płace Optimum -2.200zł., abonament Prawo Oświatowe-
1.216 zł., aktualizacja Dotacje w Oświacie -8.000zł., aktualizacja programu VEdukacja 
Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne -4.182zł., podpis kwalifikowany -171zł., aplikacja 
programu Sigma-7.000zł.)-35.552zł., dorabianie kluczy-24zł., pozostałe  (skonfigurowanie 
bazy płac, montaż zamków do szaf, wykonanie szyldu, obsługa prawna)-11.323 zł. 

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 1.450 zł. zrealizowano 1.237 zł., co 
stanowi 85,3% wykonania planu, 

 opłata za telefon komórkowy – plan wynosi 840 zł. zrealizowano 776 zł., co stanowi 92,4% 
wykonania planu, 

 opłata za telefon stacjonarny – plan wynosi 3.800 zł. zrealizowano 3.678 zł., co stanowi 
96,8% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 1.000 zł. zrealizowano 982 zł., co stanowi 98,2% 
wykonania planu, 
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 podróże służbowe zagraniczne – plan wynosi 368 zł. zrealizowano 368 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 645 zł. zrealizowano 645 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 18.097 zł. zrealizowano 18.097 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 62 zł, a 
zrealizowano 61 zł., co stanowi 98,4% wykonania planu, 

 szkolenie pracowników – plan wynosi 1.834 zł. zrealizowano 1.833 zł., co stanowi 100% 
wykonania planu.  

 
Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 
 80195 – Pozostała działalność – plan wynosi 1.200 zł. zrealizowano 1.171 zł., co stanowi 

97,6% wykonania planu  - wydatki dotyczyły organizacji imprezy happeningowej z okazji 
światowego „Dnia walki z otyłością” 

 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan wynosi 25.007 zł., z czego 
zrealizowano 23.074 zł., co stanowi 92,3% wykonania planu, w tym: 

 wynagrodzenie bezosobowe – plan wynosi 4.000 zł., z czego zrealizowano 3.550 zł., co 
stanowi 88,8% wykonania planu, w tym: wynagrodzenie koordynatora sportu oraz obsługi 
medycznej na zawodach sportowych 

 zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 2.000 zł., z czego zrealizowano 1.531 zł., co 
stanowi 76,6% wykonania planu, w tym: zakup materiałów biurowych, pucharów, wody 
mineralnej dla zawodników. 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 19.007 zł., z czego zrealizowano 17.993 zł., co 
stanowi 94,7% wykonania planu, w tym: wynajem sali treningowej, boiska, przewóz dzieci 
na zawody sportowe, usługi sędziowskie, drukowanie dyplomów. 
 

W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała dochody budżetowe w rozdziale 
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej  szkół - plan wynosi 25.000 zł. 
zrealizowano 33.116 zł., co stanowi 132,5% wykonania planu, w tym:  
 wpływy z różnych dochodów– plan wynosi 25.000 zł. zrealizowano 33.116 zł., co stanowi 

132,5% wykonania planu – zwrot środków za oddelegowanie pracownika do ZNP) 
 

   Na dzień 31.12.2014r. jednostka zatrudniała 19 osób na 18 etatach, tym: (2 osoby- półtora 
etatu w zastępstwie –długotrwała choroba i oddelegowanie pracownika do ZNP) 
 
 

   W roku budżetowym z rezerwy ogólnej Rada Powiatu i Zarząd Powiatu dokonali 
uruchomienia: 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 159/619/2014 z dnia 15.01.2014 r. kwotę 2.500 zł. w tym: 
 dla Starostwa Powiatowego kwotę 2.500 zł., na wydatki związane  z 

współorganizacją imprezy związanej z 60 rocznicą powstania Szkolnego Związku 
Sportowego w Polsce i na Opolszczyźnie (rozdział 75075- Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 161/623/2014 z dnia 29.01.2014 r. kwotę 8.000 zł. w tym: 
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 dla Starostwa Powiatowego kwotę 8.000 zł., na wykonanie przeszkody do 
rozgrywania zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody organizowanych 
przez Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie (rozdział 75075- 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 165/634/2014 z dnia 19.02.2014 r. kwotę 2.000 zł. w tym: 
 dla Starostwa Powiatowego kwotę 2.000 zł., na wydatki związane z 

współorganizacją imprezy kulturalno-artystycznej Pt.: „Międzynarodowy Dzień 
Romów 2014” (rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 167/639/2014 z dnia 05.03.2014 r. kwotę 5.000 zł. w tym: 
 dla Starostwa Powiatowego kwotę 5.000 zł., środki na zakup dużych statuetek 

„Koziołków” (rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego); 
 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 168/641/2014 z dnia 12.03.2014 r. kwotę 6.500 zł. w tym: 

 dla Starostwa Powiatowego kwotę 1.500 zł., środki na zakup nagród dla laureatów 
współorganizowanej wraz z Redakcją „Nowej Gazety Lokalnej” imprezy 
„Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Klub Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego); 

 dla Domu Dziecka kwotę 5.000 zł., środki na wydatki związane z obchodami 65-
lecia istnienia Domu Dziecka (rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-
wychowawcze; 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr LII/384/2014 z dnia 25.03.2014 r. dokonano zwiększenia 
rezerwy ogólnej o kwotę persaldo 35.573 zł.(zwiększenie 36.573 zł. a zmniejszenie 
1.000zł.) w tym uruchomienia kwoty 1.000 zł. dokonano dla Starostwa Powiatowego na 
wydatki majątkowe na zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w 
Kędzierzynie -Koźlu na zakup radiowozu oznakowanego (rozdział 75405 – Komendy 
Powiatowe Policji) 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 170/647/2014 z dnia 26.03.2014 r. kwotę 9.287 zł. na 
wydatki bieżące w tym: 
 dla Starostwa Powiatowego kwotę 2.000 zł., środki na wydruk Katalogu Pleneru 

w związku z współorganizacją wraz z ZPAP – Polska Sztuka Użytkowania Okręg 
Opole Międzynarodowych Spotkań Malarskich (rozdział 75075- Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego); 

 dla Powiatowego Zespołu Oświaty kwotę 7.287 zł., środki na wydatki na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- 
administracyjnej szkół); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 172/658/2014 z dnia 16.04.2014 r. kwotę 4.095 zł. na 
wydatki bieżące w tym: 
 dla  Starostwa Powiatowego kwotę 4.095 zł., w tym: kwotę 2.250 zł., środki na 

wydatki związane z organizacją koncertu z okazji kanonizacji Jana Pawła II oraz 
kwotę 1.845 zł. na wydatki związane z informacją o Powiecie w jubileuszowym 
wydaniu Nowej Gazety Lokalnej z okazji 15-lecia tygodnika (rozdział 75075- 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 173/661/2014 z dnia 23.04.2014 r. kwotę 7.500 zł. na 
wydatki bieżące w tym: 
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 dla  Starostwa Powiatowego kwotę 7.500 zł., w tym: kwotę 4.500 zł., środki na 
realizację wideoklipu promującego Powiatowe placówki oświatowe oraz kwotę 
3.000 zł. na nagrody o charakterze szczególnym niezliczone od wynagrodzeń – 
nagroda za najciekawsze pływało imprezy PŁYWADŁA 2014 (rozdział 75075- 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 175/663/2014 z dnia 15.05.2014 r. w ramach planu 
finansowego Starostwa Powiatowego kwotę 19.700 zł. na wydatki bieżące, w tym kwota 
15.000 zł. –środki na opracowanie projektu graficznego strony internetowej Powiatu jego 
wdrożenie wraz z Biuletynem Informacji publicznej w systemie Sky CMS(rozdział 
75020-Starostwa powiatowe) oraz  kwota 4.700 zł. w rozdziale 75075 – Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego w tym: kwota 700 zł., na wydatki związane z 
współorganizacją wraz ze Stowarzyszeniem Kresowian występu i wizyty dziecięcego 
zespołu tanecznego „Perła” z Ukrainy, kwota 1.500 zł. na wydatki związane z 
współorganizacją z Oddziałem Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie XIII 
Festynu „Bezpieczne wakacje” oraz kwota 2.500 zł. na wydatki związane z 
współorganizacją pobytu przedstawicieli Komend Wojewódzkich Policji z całego kraju 
na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w związku z odprawą służbową w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 176/670/2014 z dnia 27.05.2014 r. kwotę 19.042 zł. na 
wydatki bieżące w tym: 
 dla  Starostwa Powiatowego kwotę 4.382 zł., w tym kwotę 3.600 zł. na wydatki 

związane z współorganizacją wraz z Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pikniku z okazji zakończenia roku akademickiego 2013/2014 -600 zł. oraz 
środki na wydatki związane z współorganizacją XX Festynu Dobroczynno – 
Kulturalnego „Wakacje dzieciom” – zakup nagród na loterię fantową – 2.000 zł., 
oraz na wspólorganizację Jarmarku Urbanowego –II Festiwalu Kultury Śląskiej – 
1.000 zł. (rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego); i 
kwotę 782 zł. na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-
Koźlu na dofinansowanie bieżącej działalności (rozdział 85311 – Rehabilitacja 
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych), 

 dla Powiatowego Zarządu Dróg kwotę 9.660 zł. na opłatę z tytułu dokonania 
wpisów w Rejestrze Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości gruntowych, dla 
których decyzją Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego, ustanowiono 
trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg (rozdział 60014-Drogi publiczne 
Powiatowe), 

 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 5.000 zł. na 
współfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin z terenu 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 177/674/2014 z dnia 04.06.2014 r. kwotę 500 zł. na 
wydatki bieżące w tym:  
 dla Starostwa Powiatowego kwotę 500 zł., na współfinansowanie zawodów 

wędkarskich organizowanych wraz ze Społeczną Strażą Rybacką Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego w związku z obchodami 15 lecia jej istnienia 
(rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 179/678/2014 z dnia 25.06.2014 r. kwotę 2.000 zł. na 
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wydatki bieżące w tym:  
 dla Starostwa Powiatowego kwotę 2.000 zł., na dofinansowanie wydatków 

związanych z współorganizacją imprezy „Święto Policji” (rozdział 75075 – 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 181/686/2014 z dnia 02.07.2014 r. kwotę 14.504 zł. na 
wydatki bieżące, w tym: 
 dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe kwotę 

14.504 zł. w tym na: usługi remontowe -na wykonanie doraźnego remontu dachu 
budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 
13 – kwotę 6.704 zł., na odsetki od zwracanych środków za karty pojazdów na 
podstawie wyroków sądowych – kwotę 1.000 zł. oraz na zabezpieczenie środków 
na wydatki dotyczące zwrotu za karty pojazdów na podstawie wyroków 
sądowych  - kwotę 6.800 zł., 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 182/702/2014 z dnia 09.07.2014 r. kwotę 5.000 zł. na 
wydatki bieżące dla  Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej na wydatki związane z pobytem 
w ramach „Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych w Kędzierzynie-Koźlu” orkiestr 
z Danii, Niemiec i Czech (rozdział 80195 – Pozostała działalność); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 184/712/2014 z dnia 05.08.2014 r. kwotę 7.500 zł. na 
wydatki bieżące w tym: 
 dla Starostwa Powiatowego na zakup materiałów promocyjnych - strojów 

sportowych z przeznaczeniem dla dziewczęcej młodzieżowej drużyny pożarniczej 
z Miejsca Odrzańskiego w kwocie 2.500 zł.  (rozdział 75075 – Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego), 

 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie wypoczynku 
dzieci z ubogich rodzin z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w kwocie 
5.000 zł. (rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 186/720/2014 z dnia 19.08.2014 kwotę 1.500 zł. na 
wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z współorganizacją z 
Kołem Związku Śląskich Kobiet Wiejskich w Bierawie Zjazdu Związku Śląskich Kobiet 
Wiejskich Województwa Opolskiego i Śląskiego  (rozdział 75075 – Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 187/723/2014 z dnia 26.08.2014 kwotę 2.000 zł. na 
wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z współorganizacją 
druku publikacji o kresach wschodnich  (rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego), 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr LVI/422/2014 z dnia 26.08.2014 kwotę 15.500 zł. na wydatki 
majątkowe dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na: zabezpieczenie 
dodatkowych robót, które pojawiły się podczas realizacji zadania „Modernizacja sieci 
grzewczej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. Mostowej w Kędzierzynie-Koźlu-etap 
I o kwotę 10.000 zł. oraz na zadanie „Termomodernizacja elewacji budynku B w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu”-5.500 zł. (rozdział 
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska), 
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 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 189/727/2014 z dnia 09.09.2014 kwotę 1.000 zł. na 
wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego na dofinasowanie wydatków związanych z 
współorganizacją imprezy Oktoberfest  (rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego), 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr LVII/435/2014 z dnia 23.09.2014 r. kwotę 33.278 zł. na 
wydatki majątkowe w tym: 
 dla Starostwa Powiatowego kwota 24.978 zł na realizację zadania „Rewitalizacja 

skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13  
wraz z nadzorem kwota 4.818 zł. oraz na „Wykonanie modernizacji rynien 
budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13  
wraz z nadzorem w kwocie 20.160 zł.  (rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe), 

 dla Powiatowego Zarządu Dróg na „Zakup i montaż kamer oraz czujników 
zewnętrznych do telewizji dozorowanej” w kwocie 8.300 zł. (rozdział 60014 – 
Drogi publiczne), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 193/742/2014 z dnia 06.10.2014 kwotę 21.073 zł. na 
wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nagroda Starosty 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej): 
 dla Zespołu Szkół Nr 1 kwotę 6.000 zł.  (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe), 
 dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej kwotę 7.000 zł. (rozdział 80130 – Szkoły 

zawodowe), 
 dla Zespołu Szkół Nr 3 kwotę 3.073 zł.  (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe), 
 dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwotę 5.000 zł. (rozdział 

80130 – Szkoły zawodowe), 
 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 194/744/2014 z dnia 15.10.2014 kwotę 5.000 zł. na 

wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z uroczystością 
otwarcia nowo wybudowanego mostu na drodze powiatowej Cisek-Bierawa  (rozdział 
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 195/747/2014 z dnia 24.10.2014 kwotę 4.382 zł. na 
wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego na wykonanie albumu o zabytkach Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego (rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 197/755/2014 z dnia 06.11.2014 kwotę 7.313 zł. na 
wydatki bieżące Starostwa Powiatowego  w tym na: w rozdziale 02002 –Nadzór nad 
gospodarką leśną na zobowiązania z tytułu nadzoru nad lasami niestanowiącymi 
własność Skarbu Państwa za IV kwartał 2014r kwotę 3.258 zł., w rozdziale 75020-
Starostwa powiatowe na zakup telefaksu do sekretariatu oraz zakup urządzenia 
wielofunkcyjnego do biura Rzecznika Praw Konsumenta kwotę 2.055 zł  oraz w 
rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zabezpieczenie 
środków na wydatki związane z promocją Powiatu kwotę 2.000 zł. 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 199/762/2014 z dnia 19.11.2014 r. kwotę 4.000 zł. na 
wydatki bieżące w tym: 
 dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie Jubileuszu 60 lecia II Liceum 

Ogólnokształcącego w kwocie 2.000 zł. (rozdział 75075 – Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego), 

 dla II Liceum Ogólnokształcącego na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
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i książek-upominki od Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w związku 
z Jubileuszem 60 lecia II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 2.000 zł. 
(rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 200/764/2014 z dnia 25.11.2014 r. kwotę 3.000 zł., na 
wydatki bieżące dla Bursy Szkolnej na zakup pompy przepływowej (rozdział 85410- 
Internaty i bursy), 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr I/9/2014 z dnia 28.11.2014 r. kwotę 1.809 zł. na wydatki 
majątkowe dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 85111-Szpitale ogóle na zwiększenie 
dotacji na „Zakup dodatkowego wyposażenia na Oddział Wewnętrzny Szpitala 
Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu, w tym zakup aparatu UKG z dodatkowym 
osprzętem” 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1/3/2014 z dnia 09.12.2014 r. kwotę 18.000 zł. na wydatki 
bieżące dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego na współorganizację wraz z Gminą Kędzierzyn-Koźle imprezy 
sylwestrowej na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego -12.000 zł., oraz na druk 
kalendarzy – 6.000 zł. 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 4/16/2014 z dnia 31.12.2014 r. kwotę 4.590 zł. na wydatki 
bieżące dla Starostwa Powiatowego na zwiększenie dotacji podmiotowej dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Tomasza Kubali dla Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych (rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące), 

 
Łączna kwota persaldo uruchomienia rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym wynosi 
200.000 zł. (w tym: zwiększenie o kwotę 36.573 zł. natomiast zmniejszenie o 236.573 zł.) 
 

W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uruchomiła 
również wolne środki w następujący sposób: 

 Uchwałą Nr L/374/2014 z dnia 28.01.2014 r. przeznaczyła kwotę 63.398 zł. jak poniżej: 
-  na wydatki w kwocie 48.585 zł. w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe  realizowane 
przez Starostwo Powiatowe w tym: 

 wydatki bieżące w kwocie 15.000 zł., środki na wydatki remontowe w budynkach 
Starostwa Powiatowego 

 wydatki majątkowe w kwocie 33.585 zł., w tym: na wykonanie „Dokumentacji 
projektowej terenu zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego przy Placu 
Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu - projekt rewitalizacji skweru wraz z 
oświetleniem i nawadnianiem oraz inwentaryzacja dendrologiczną”- kwota 
12.725zł., na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu 
zbiorowego zwanego „Planem Transportowym” – kwota 5.860 zł. oraz na zakup 
oprogramowania GEO-INFO 6 – kwota 15.000 zł. 

- na wydatki bieżące w kwocie 2.583 zł. w rozdziale 75095 – Pozostała działalność  
realizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym na wydatki związane z realizacją projektu 
pn.: „Zintegrowane podejście terytorialne- szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, 

     -  na wydatki bieżące w kwocie 11.000 zł. w  rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe 
specjalne,  realizowane przez: Zespół Szkół Specjalnych; w tym wpłatę odprawy 
emerytalnej, 
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       -  na wydatki majątkowe w kwocie 1.230 zł. w  rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 
realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 na wydatki związane z uzupełnieniem audytu 
energetycznego w związku z wnioskiem o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja dużej Sali 
gimnastycznej wraz z łącznikiem Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu” 

 Uchwałą Nr LI/379/2014 z dnia 18.02.2014 r. przeznaczyła kwotę 244.981 zł. jak 
poniżej: 

-  na wydatki majątkowe w kwocie 75.383 zł.  w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe 
realizowane przez Starostwo Powiatowe w tym: na wykonanie zadania 
„Termomodernizacja i izolacja wilgotnościowa zewnętrznych ścian przyziemia budynku 
Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu wraz z 
dokumentacją projektową” – kwota 50.383 zł. oraz na wykonanie systemu kanałów pod 
światłowody łączących budynek główny Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 
w Kędzierzynie-Koźlu z węzłem sieci szkieletowej UPC wraz z dokumentacją 
projektową – kwota 25.000 zł., 
- na wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł. w rozdziale 75075 – Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego realizowane przez Starostwo Powiatowe na wydatki związane z 
publikowaniem w mediach ogłoszeń i informacji związanych z funkcjonowaniem 
Powiatu, 
- na wydatki bieżące w kwocie 13.650 zł w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół realizowane przez Powiatowy Zarząd Oświaty na 
bieżącą działalność jednostki, 
- na wydatki bieżące w kwocie 45.588 zł.  w rozdziale 60014 - Drogi publiczne 
powiatowe realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg na remont chodników w ciągu 
dróg powiatowych, 
- na wydatki majątkowe w kwocie 27.000 zł. w rozdziale 85111- Szpitale ogólne 
realizowane przez Starostwo Powiatowe na dotacje dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu na wydatki związane z przeniesieniem 
centrali telefonicznej z budynku przychodni przy ul. Judyma do budynku głównego 
szpitala tj. wykonanie prac modernizacyjnych-budowlanych i elektrycznych oraz zakup 
nowej centrali telefonicznej, 
- na wydatki bieżące w kwocie 3.360 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 
realizowane przez Dom Pomocy Społecznej na zakup materiałów i wyposażenia. 

 Uchwałą Nr LII/384/2014 z dnia 25.03.2014 r. przeznaczyła kwotę 2.450.256 zł. jak 
poniżej: 

-  na wydatki majątkowe w kwocie 246.737 zł.  w rozdziale 60014 - Drogi publiczne 
powiatowe realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w tym: na wykonanie zadania 
„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1211 O w miejscowości Ucieszków” 
– kwota 204.353 zł. oraz na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi 
powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka-Grudynia Mała”– kwota 42.384 zł., 
-  na wydatki w kwocie 644.728 zł.  w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe 
realizowane przez Starostwo Powiatowe w tym: wydatki majątkowe w kwocie 600.000zł. 
na wykonanie zadania „Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-
Koźlu przy Placu Wolności 13 wraz z nadzorem” oraz wydatki bieżące w kwocie 44.728 
zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwiększenie środków w związku z 



 93 

podjętą Uchwałą Nr L/376/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 28 
stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 
- na wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł. w rozdziale 75075 – Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego realizowane przez Starostwo Powiatowe na wydatki związane z  
obchodami 15-lecia powstania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 
- na wydatki bieżące w kwocie 57.672 zł w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół realizowane przez Powiatowy Zarząd Oświaty na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
- na wydatki bieżące w kwocie 4.318 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 
realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 na realizację programu Leonardo da Vinci 
Agropuzzle II 
- na wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł. w rozdziale 85111- Szpitale ogólne 
realizowane przez Starostwo Powiatowe na dotacje dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w tym na wyposażenie: Bloku 
Operacyjnego w aparat do znieczulenia oraz zestaw narzędzi laparoskopowych oraz w 
okulistyczny mikroskop operacyjny z torem wizyjnym z możliwością rejestracji 
zabiegów – 650.000 zł.; Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w zestaw do ciągłego 
monitorowania rzutu serca i innych parametrów hemodynamicznych wraz z 
oprzyrządowaniem oraz zestaw transportowy wewnątrzszpitalny– respirator transportowy 
wraz z pompą infuzyjną - 100.000 zł. oraz na zadanie „Przystosowanie pomieszczeń  po 
byłym oddziale ortopedii na oddział Neurologii z pododdziałem udarowy Szpitala 
Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu (przeniesienie z budynku B do budynku A) oraz 
dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia” – kwota 250.000 zł. (zmiana źródła 
finansowania zadania w związku ze zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku 
Powiatu), 
- na wydatki bieżące w kwocie 33.674 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-
wychowawcze realizowane przez Dom Dziecka na podwyżkę wynagrodzeń wraz z 
pochodnymi od 1 stycznia 2014r., 
- na wydatki bieżące w kwocie 185.533 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 
w tym: kwota 123.309 zł. realizowana przez Dom Pomocy Społecznej na podwyżkę 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2014r. – 69.137 zł i na wypłatę odprawy 
emerytalnej i nagrody jubileuszowej – 54.172 zł.; kwota 62.224 zł. realizowana przez 
Starostwo Powiatowe na dotacje dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i 
Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźle na wydatki związane 
z podwyżką wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2014r. 
- na wydatki bieżące w kwocie 36.711 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność 
realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podwyżkę wynagrodzeń 
wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2014r., 
- na wydatki bieżące w kwocie 67.653 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy 
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym: na podwyżkę wynagrodzeń wraz z 
pochodnymi od 1 stycznia 2014r. kwotę 67.274 zł., oraz zwiększenie wydatków o kwotę 
379 zł., na realizację projektu „Wykorzystaj szansę…”. 
 - na wydatki bieżące w kwocie 23.230 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy 
rodzinie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu 
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„Poszerz swoje możliwości”. 
 Uchwałą Nr LIII/394/2014 z dnia 29.04.2014 r. przeznaczyła kwotę 80.129 zł. jak 

poniżej: 
-  na wydatki w kwocie 37.020 zł.  w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe 
realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w tym:  
 na wydatki bieżące  kwotę 30.020 zł. na dodatkowy etat od miesiąca maja 2014r. 
 na wydatki majątkowe kwotę 7.000 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej 

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Trawniki” 
            -  na wydatki majątkowe w kwocie 21.014 zł.  w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki 

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 na zadanie „Termomodernizacja dużej Sali 
gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy u. 
Skarbowej 2 w Kędzierzynie-Koźlu”- uzupełnienie środków do pożyczki WFOŚiGW, 

           - 22.095 zł. zwiększa się rozchody -  na spłatę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 397.700 zł., 
rozłożonej na 36 rat począwszy od miesiąca listopada 2014 roku). 

 Uchwałą Nr LIV/403/2014 z dnia 27.05.2014 r. przeznaczyła kwotę 33.000 zł. jak 
poniżej: 

     -  na wydatki bieżące w kwocie 33.000 zł. w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami realizowane przez Starostwo Powiatowe, środki na odszkodowania 
wypłacone na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie za grunty przejęte przez powiat w 
ramach inwestycji związanej z budową mostu na drodze powiatowej Cisek-Bierawa oraz 
modernizacją drogi. 

 Uchwałą Nr LV/410/2014 z dnia 30.06.2014 r. przeznaczyła kwotę 225.447 zł. jak 
poniżej: 

 -  na wydatki majątkowe w kwocie 162.300 zł.  w rozdziale 60014 - Drogi publiczne 
powiatowe realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w tym: na dokumentacje 
projektową na montaż dodatkowego oświetlenia - kwota 12.300 zł. oraz na wykonanie 
dodatkowego oświetlenia w związku z realizowanym zadaniem „Przebudowa mostu w 
ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa” – kwota 150.000 zł.  

            - na wydatki w kwocie 58.996 zł. w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe  realizowane 
przez Starostwo Powiatowe w tym: 
 wydatki bieżące w kwocie 48.996 zł., zwiększenie planu na zabezpieczenie 

wydatków dotyczących zwrotu za karty pojazdu na podstawie wyroków 
sądowych oraz kosztów procesu i odsetek wynikających z wezwania do zapłaty, 

 wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł., w tym: na zakup zestawu 
komputerowego dla Wydziału Finansowo-Budżetowego- kwota 5.000 zł., oraz 
części zamiennych i peryferyjnych dla wydziałów starostwa  - kwota 5.000 zł., 

- na wydatki bieżące w kwocie 4.151 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy 
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na opłatę roczna za trwały zarząd. 

 Uchwałą Nr LVII/435/2014 z dnia 23.09.2014 r. przeznaczyła kwotę 91.000 zł. jak 
poniżej: 
-  wydatki majątkowe w kwocie 58.000 zł. w rozdziale 60014- Drogi publiczne 
powiatowe realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg na zadanie ”Modernizacja 
instalacji centralnego ogrzewania w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg” 



 95 

- na wydatki majątkowe w kwocie 33.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 
realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na wykonanie robót 
dodatkowych, które pojawiły się podczas realizacji zadania „Modernizacja budynku B 
wraz z łącznikiem do budynku C w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 
Kędzierzynie-Koźlu wraz z nadzorem” 

 Uchwałą Nr LIX/448/2014 z dnia 28.10.2014 r. przeznaczyła kwotę 300.000 zł. jak 
poniżej: 
- wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł. w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące 
realizowane przez Starostwo Powiatowe na zwiększenie dotacji podmiotowej dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dla Fundacji dla Dobra Publicznego w 
Kędzierzynie-Koźlu – dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz w 
kwocie 200.000 zł. w rozdziale 80144 –Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 
realizowane przez Starostwo Powiatowe na zwiększenie dotacji podmiotowej dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dla FAM Spółka Zabrze dla Policealnej 
Szkoły Centrum Edukacji „Siódemka”- 100.000 zł. oraz dla Centrum Nauki i Biznesu 
„ŻAK” dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu- 100.000 zł. 

 Uchwałą Nr I/9/2014 z dnia 28.11.2014r. przeznaczyła kwotę  360.000 zł. jak poniżej: 
- wydatki bieżące w kwocie 132.000 zł. w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w 
tym: 32.000 zł. realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące na zwiększenie 
wynagrodzeń osobowych pracowników oraz 100.000 zł. realizowane przez II Liceum 
Ogólnokształcące na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników. 
- wydatki bieżące w kwocie 202.000 zł. w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym dla: Zespołu Szkól Nr 1 kwotę 
140.000zł.,  Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej  kwotę 12.000 zł. oraz Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących kwotę 50.000 zł. 
- wydatki  bieżące w kwocie 26.000 zł. w rozdziale 85410 – Internaty i bursy realizowane 
przez Bursę Szkolną na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników. 

Łączna kwota uruchomionych wolnych środków w okresie sprawozdawczym wynosi 
3.848.211 zł., a suma tych środków wraz z uruchomionymi w Uchwale Budżetowej wynosi 
7.383.209 zł. 
 

Suma planowanych przychodów Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 
innych rozliczeń krajowych (wolne środki) finansujących wydatki budżetowe oraz rozchody 
wynosi 19.732.359 zł., w tym 7.383.209 zł. z tytułu tzw. wolnych środków i 12.349.150 zł. z 
tytułu zaciągniętych kredytów. 
 
   Należy podkreślić, że dokonywane wydatki przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu 
Kędzierzyńsko- Kozielskiego w 2014 r. mieściły się w planach finansowych tych jednostek, a 
także żadna z nich nie posiadała zobowiązań wymagalnych, za wyjątkiem Starostwa 
Powiatowego w kwocie 900.986 zł. z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa 
(wyjaśnienie str.100) 
    Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 
31.12.2014r. wynosił 14.339.434 zł., natomiast wykonanie tych dochodów nastąpiło w kwocie 
14.319.305 zł., czyli w 99,9%.  
    Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
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rządowej przedstawia załącznik nr 3a. 
    Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 
31.12.2014r. wynosił 14.339.434 zł., natomiast wykonanie tych wydatków nastąpiło w kwocie 
14.319.305 zł., czyli w 99,9%.        
    Szczegółowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej przedstawia załącznik nr 3b. 
 

W budżecie Powiatu zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Powiatu 
(załącznik nr 7) w łącznej kwocie 11.480.430 zł., w tym dla: 

 jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.371.089 zł., w tym: 
- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie ogółem 53.877 zł., w 

tym: na wydatki bieżące  związane z doradztwem metodycznym kwota 38.877 zł., na 
zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej kwota 15.000 zł. 

- dla Gminy Kędzierzyn – Koźle w kwocie ogółem 14.500 zł., w tym: na wydatki bieżące 
związane z częściowym sfinansowaniem organizacji nauczania religii Kościoła 
Zielonoświątkowego kwota 4.500 zł. oraz na zadnie „Przebudowa i rozbudowa odcinka 
ul. Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu” kwota 10.000 zł. 

- dla Gminy Reńska Wieś w kwocie ogółem 19.589 zł. w tym: na wydatki bieżące 
związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, 

- dla Powiatu Krasnystaw w kwocie 27.426 zł. na wydatki bieżące związane z 
utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

-  dla Powiatu Prudnickiego w kwocie ogółem 56.157 zł., w tym: na wydatki bieżące 
związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej kwota 
22.896zł. oraz utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej kwota 33.261 zł., 

- dla Powiatu Strzeleckiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
zastępczej kwota 6.000 zł.,  

- dla Powiatu Gorzów Wielkopolski na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 10.659 zł.  

- dla Powiatu Jeleniogórskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 15.000 zł., 

- dla Powiatu Raciborskiego w kwocie ogółem 161.550 zł., w tym: na wydatki bieżące 
związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej kwota 
71.868zł. oraz utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej kwota 89.682 zł., 

- dla Powiatu Opolskiego Grodzkiego w kwocie 10.660 zł., na wydatki bieżące związane z 
utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej, 

- dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego w kwocie 128.481 zł., na wydatki bieżące związane 
z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej, 

- dla Powiatu Wrocławskiego Grodzki w kwocie 15.740 zł., na wydatki bieżące związane z 
utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej, 

- dla Powiatu Nyskiego w kwocie 112.000 zł., na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 
dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

- dla Powiatu Oleskiego w kwocie 109.212 zł., na wydatki bieżące związane z 
utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

- dla Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie 40.121 zł., na wydatki bieżące związane z 
utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 
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- dla Powiatu Jaworskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
zastępczej kwota 12.000 zł., 

- dla Powiatu Krapkowickiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 180.685 zł., 

- dla Powiatu Bielsko – Bialskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 12.000 zł., 

- dla Powiatu Gliwickiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci 
w rodzinie zastępczej kwota 27.120 zł., 

- dla Powiatu Zawiercie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
zastępczej kwota 20.470 zł., 

- dla Powiatu Siemianowice Śląskie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 12.000 zł., 

- dla Powiatu Kartuzy na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
zastępczej kwota 8.083 zł., 

- dla Powiatu Rybnickiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci 
w rodzinie zastępczej kwota 22.696 zł., 

- dla Powiatu Rybnickiego Ziemskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci 
w rodzinie zastępczej kwota 22.920 zł., 

- dla Kraków-Grodzki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
zastępczej kwota 3.000 zł., 

- dla Powiatu Chrzanowskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 9.223 zł., 

- dla Powiatu Wieluńskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
zastępczej kwota 41.170 zł., 

- dla Powiatu Tatrzańskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
zastępczej kwota 12.000 zł., 

- dla Powiatu Krotoszyńskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej  kwota 43.579 zł., 

- dla Powiatu Sieradzkiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
zastępczej kwota 36.000 zł., 

- dla Powiatu Dąbrowa Górnicza na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 9.245 zł., 

- dla Powiatu Kłodzkiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
zastępczej kwota 44.400 zł., 

- dla Powiatu Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 69.566 zł., na wydatki bieżące związane 
z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

- dla Powiatu Parczew na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
zastępczej kwota 3.960 zł., 

 innych jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4.520.409 zł., w tym: 
     - dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej kwota 4.412.909 zł., w tym: na 

zakup sprzętu medycznego celem wyposażenia Bloku Operacyjnego Oddziału Okulistyki i 
Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej gdzie plan wynosi 690.484 zł., na wykonanie prac 
modernizacyjnych – budowlanych i elektrycznych oraz zakup nowej centrali telefonicznej, 
gdzie plan wynosi 26.568 zł., „Przystosowanie pomieszczeń po byłym Oddziale Ortopedii 
na Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym – przeniesienie z budynku B do budynku 
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A oraz dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia, gdzie plan wynosi 1.761.757 zł. 
zakup kardiotokografu na potrzeby Oddziału Położniczego – 10.000 zł., zakup dodatkowego 
wyposażenia na Oddział Wewnętrzny Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu, w tym 
zakup aparatu UKG z dodatkowym osprzętem – 100.000 zł. oraz „Budowa lądowiska dla 
helikopterów” , gdzie plan wynosi 824.100 zł. oraz na zadanie pn. „Program wczesnego 
wykrywania nowotworów w województwie opolskim”– plan wynosi 1.000.000 zł.  

   - dla Komendy Powiatowej Policji kwota 107.500 zł., na wydatki bieżące związane z 
remontem pomieszczeń biurowych –plan 71.500 zł., a także na wydatki majątkowe na zakup 
radiowozu oznakowanego –plan 36.000 zł. 

 jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5.588.932 zł., w tym: 
- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety  kwota 

1.181.324 zł., na zadania w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej, 
  - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Nepomucena na konserwację witraży w 
kościele parafialnym p.w. Św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu kwota 15.000zł.,  
- dla  Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi w Radoszowie kwota 20.000 zł. na 
wymianę pokrycia ścian, okapu elewacji, okien drewnianych oraz obróbki blacharskie w 
kościele parafialnym  

- dla szkół niepublicznych na dofinansowanie wydatków tych szkół w łącznej kwocie 
4.306.848  zł., w tym dla: 
1. Tomasza Kubali, który prowadzi na terenie Kędzierzyna – Koźla Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych, kwota 229.395 zł., 
2. Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, który prowadzi na 

terenie Kędzierzyna – Koźla Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych, Liceum 
Ogólnokształcące dla Młodzieży, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Liceum 
Profilowane dla Dorosłych, Zasadniczą Specjalną Szkołę Zawodową dla Młodzieży 
oraz Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kwota 398.728 zł., 

3. FAM Spółka Zabrze- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Siódemka” oraz 
Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” kwota 277.707 zł., 

4. Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu, które prowadzi na terenie Kędzierzyna 
– Koźla Policealną Szkołę dla Dorosłych (zawody medyczne) oraz Policealną Szkołę 
dla Dorosłych (zawody pozostałe)  kwota 179.471 zł., 

5. Fundacji dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu, która prowadzi Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych, Policealna Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna dla Dorosłych Liceum 
Ogólnokształcące (publiczne) kwota 846.891 zł., 

6. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, które prowadzi Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealną 
Szkołę Centrum Nauki i Biznesu  kwota 867.073 zł., 

7. Casus Sp. z o.o. Grudziądz, która prowadzi na terenie Kędzierzyna-Koźla Prywatną 
Szkołę Policealną dla Dorosłych „Twoja Szkoła” kwota 32.070 zł. 

8. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Augustów „Mały Książę”, który prowadzi  
Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi 
Niepełnosprawnościami, Autyzmem kwota 1.475.513 zł. 

- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 65.760 zł. 
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 W roku budżetowym 2014 r. przekazano dotacje w wysokości 10.189.781 zł., czyli 
88,8% planu rocznego, w tym: 10.000 zł. na zadnie „Przebudowa i rozbudowa odcinka 
ul. Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu”; 38.877 zł. na zadania w zakresie doradztwa 
metodycznego; 3.778 zł. na wydatki bieżące związane z częściowym sfinansowaniem 
prowadzenia nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego; 15.000zł. na wykonanie 
zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej; 9.776 zł. na zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych w Gminie Reńska Wieś; 65.666 zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Kędzierzynie-Koźlu; 1.061.534 zł. na utrzymanie dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych 
poza terenem Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego; 1.181.324zł. na prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety; 4.258.487 zł. na 
dofinansowanie wydatków  niepublicznych  szkół  ponadgimnazjalnych; 3.402.909 zł. na 
przeniesienie centrali telefonicznej z budynku przychodni  do budynku Szpitala w K-
Koźlu przy ul. Judyma, zaprojektowanie i wykonanie całodobowego lądowiska dla 
śmigłowców ratunkowych, przystosowanie pomieszczeń po byłym Oddziale Ortopedii na 
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym  wraz z wyposażeniem, zakup zestawu 
do ciągłego monitorowania rzutu serca i innych parametrów hemodynamicznych wraz z 
oprzyrządowaniem, zakup aparatu do badań ultrasonograficznych z głowicami do badań 
kardiologicznych, zakup wyposażenia Bloku Operacyjnego Okulistyki, zakup aparatu  do 
znieczulania Aespire View z wyposażeniem; 15.000 zł. dla Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Św. Jana Nepomucena na konserwację witraży, 20.000 zł. dla  Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi w Radoszowie na wymianę pokrycia ścian, okapu 
elewacji, okien drewnianych oraz obróbki blacharskie; 107.500 zł. dla Komendy 
Powiatowej Policji na zakup psa służbowego do wykrywania narkotyków oraz psa 
patrolowo-tropiącego jak również  na wydatki związane z remontem pomieszczeń 
biurowych i na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji. 

 
    W 2014 roku przekazano dotacje właściwym jednostkom w wysokości 88,8% planu rocznego. 
Dotacje były przekazywane terminowo i umożliwiały prawidłowe finansowanie wykonywanych 
przez podmioty otrzymujące je zadań (załącznik nr 7).  
 

Zarząd Powiatu przedstawia również sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014r. 
jednostki podsektora samorządowego - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kędzierzynie – Koźlu (załącznik nr 8). 

 
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu sprawozdanie za 
rok 2014  zamknął wynikiem finansowym dodatnim w wysokości 397.223 zł. (stan na dzień 
27.02.2014r.). Stan należności wynosił 6.781.218 zł. (w tym wymagalnych w kwocie 
141.632zł.), stan środków pieniężnych wynosił 3.048.227 zł., natomiast stan zobowiązań wynosił 
20.066.480 zł. (w tym wymagalne w kwocie 3.620.231 zł.). 

 
   W okresie sprawozdawczym dwie jednostki organizacyjne Powiatu dokonały umorzeń 

należności na kwotę ogółem 6.052 zł., które szczegółowo  przedstawiono w załączniku nr 9.  
 

Podsumowując, należy stwierdzić, że budżet Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego za 2014 
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rok został wykonany prawidłowo. 
   Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w wysokości 96.530.050 zł., tj. w 101%, 
natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 100.673.818 zł., tj. w 92,2% planu rocznego. 
Budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 4.143.768 zł. 
 

Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu dokonywały wydatków w ramach przyznanych 
im planów finansowych i nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu 
sprawozdawczego za wyjątkiem Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005- Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami, gdzie zobowiązania wymagalne wystąpiły w podatku od 
nieruchomości, ponieważ w styczniu 2013 roku zadeklarowano stosując zasady z lat poprzednich 
do opodatkowania nieruchomości Skarbu Państwa kwotę podatku w wysokości 2.387 zł., która w 
roku 2013 została zapłacona w całości. Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla wezwaniem z dnia 
18.11.2013r. wykazał rozbieżności w deklarowanych dotychczas powierzchniach nieruchomości 
Skarbu Państwa do opodatkowania. Nieruchomości te były przedmiotem zrzeczenia się spółek, 
które zaprzestały działalności gospodarczej na terenie powiatu i były traktowane przez Wydział 
Geodezji jako nieużytki. Po uwzględnieniu uwag wynikających z pisma Prezydenta Miasta i 
dokonanej korekty w deklaracji za 2013 rok, kwota do zapłaty podatku od nieruchomości 
wyniosła 150.509 zł. Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Opolskiego dnia 27.11.2013r. o 
zwiększenie dotacji na rok 2013 na zapłatę zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 
148.122 zł. Wnioskiem  z dnia 27.11.2013r. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
reprezentujący Skarb Państwa zwróciła się do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o umorzenie 
zaległości z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu państwa za rok 2013 w kwocie 148.122zł. 
Następnie wnioskiem z dnia 30.05.2014r. zwróciła się również o umorzenie zaległości 
podatkowych od nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2009-2012 w kwocie 498.655 zł. 
Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pismem z dnia 27.11.2013r. a następnie pismem z 
dnia 30.06.2014r. zwróciła się do Wojewody Opolskiego z prośbą o zwiększenie dotacji 
budżetowej na wydatki związane z zapłata przedmiotowego podatku. Wojewoda Opolski założył 
wniosek do Ministra Finansów . Minister Finansów w piśmie z dnia 24.09.2014r. odmówił 
zwiększenia wydatków budżetu w tym zakresie na 2014r. o czym pismem z dnia 05.11.2014r. 
Wojewoda Opolski poinformował Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Decyzją z dnia 
12.01.2015r. Prezydent Miasta odmówił umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 
Skarbu Państwa za lata 2009-2013. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 
12.01.2015r. zwróciła się pismem do Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla o wyrażenie zgody 
na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle działki Skarbu Państwa nr 602/123 o powierzchni 
2,9453 ha położonej w obrębie Blachownia w zamian za wygaśnięcie zobowiązania 
podatkowego za lata 2009-2013 w kwocie 646.777 zł. oraz zobowiązania podatkowego za rok 
2014 w kwocie 105.893 zł. Od w/w zobowiązań zostały naliczone odsetki w kwocie 254.209 zł. 
Orientacyjna wartość działki 602/123 (obecnie w trakcie wyceny) wyniosła na dzień 
12.01.2014r. 942.496 zł. W dniu 22.01.2015r. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
zwróciła się z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o udzielenie zgody na dokonanie przez 
Skarb Państwa zbycia na rzecz Gminy K -koźle nieruchomości oznaczonej jako działka nr 
602/123 w zamian za wygaśnięcie zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu 
Państwa wraz z odsetkami. 
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W roku 2014 Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski w ramach zaplanowanych rozchodów w kwocie 
ogółem 6.194.083 zł., dokonał spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie ogółem 
6.194.082,30 zł., w tym: 
1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie ogółem 6.170.207,56 zł., w tym: kwota 

695.165,16zł. dotyczy kredytu zaciągnięto w 2008 roku – do pełnej spłaty pozostała kwota 
1.042.747,54 zł., kwota 625.242,24 zł. dotyczy kredytu zaciągniętego w 2013 r. – do pełnej 
spłaty pozostała kwota 8.753.390,86 zł., kwota 2.037.206,07 zł. dotyczy kredytu 
zaciągniętego w 2013 roku na prefinansowanie wydatków współfinansowanych ze środków z 
UE i budżetu państwa (dotyczy projektu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 
1404 O Cisek – Bierawa”) – kredyt został całkowicie spłacony, kwota 2.812.594,09 zł. 
dotyczy kredytu zaciągniętego w 2014 roku na prefinansowanie wydatków 
współfinansowanych ze środków z UE (dotyczy projektu „Przebudowa ciągu dróg 
powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I”) – 
kredyt został całkowicie spłacony.  

2) spłaty zaciągniętej w 2014 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 23.874,74 zł. – do pełnej spłaty pozostała kwota 
283.087,08 zł.  

Ponadto w roku 2014 zostały zaciągnięte kredyty w kwocie ogółem 4.552.113,96 zł., w tym: 
1) w Banku Spółdzielczym kredyt długoterminowy w kwocie 1.800.000 zł. na sfinansowanie 

planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, w 
tym na wkład własny do zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – spłata kredytu nastąpi w 
grudniu 2022r. 

2) w Banku Pekao SA kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.752.113,96 zł. na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE i budżetu państwa związanych z 
realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013, w tym: 
- w wysokości 2.702.345,53 zł. na projekt „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 

1404 O Cisek – Bierawa” – spłata kredytu nastąpi w terminie do 31 lipca 2015r.   
- w wysokości 49.768,43 zł. na projekt „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O 

Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II” – spłata kredytu nastąpi w 
terminie do 31 lipca 2015r. 

Ogółem suma zobowiązań Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 31 
grudnia 2014 roku wynosi 14.631.339,44 zł. 
 

Należy również dodać, że część zobowiązań jednostek organizacyjnych Powiatu została 
przeniesiona na rok budżetowy 2015 i okres sprawozdawczy zakończył się zobowiązaniami 
ogółem w łącznej kwocie 4.017.706 zł., w tym zobowiązania placówek oświatowych wynoszą  
1.944.047 zł. (przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne, w tym dodatkowe wynagrodzenie 
roczne). 

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że budżet Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego w roku 2014 został wykonany prawidłowo. 

 
Stan mienia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na koniec 2014 stanowi odrębny 

załącznik.
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