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  Załącznik nr 4 
do informacji o przebiegu   

wykonania budżetu powiatu       
Kędzierzyńsko - Kozielskiego 

za I półrocze 2013 r. 
 

Cześć opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Kędzierzyńsko –Kozielskiego za I półrocze 2013 roku. 

 
Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2013 r. został uchwalony Uchwałą Nr 

XXXI/240/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2013 r., w którym 
dochody zostały ustalone w kwocie 104.076.204 zł. oraz wydatki w kwocie 110.350.223 zł., w 
tym dochody i wydatki związane z rea1izacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 
13.179.188 zł.  
 
           Na dzień 30.06.2013 r. budżet ten po stronie dochodów został zwiększony o kwotę persaldo 
2.967.761 zł. (zwiększenie o kwotę 3.713.767 zł. a zmniejszenie o kwotę 746.006 zł.). Zmiany 
(zwiększenia i zmniejszenia) w planie dochodów za okres sprawozdawczy przedstawiają się jak 
poniżej: 
 
I. Dochody własne zmniejszyły się o kwotę persaldo 278.156 zł. (zwiększenie o kwotę 

289.244 zł., a zmniejszenie o kwotę 567.400 zł.), a więc zmalały 2,8% w stosunku do planu na 
dzień 01.01.2013 r. tego źródła dochodu, w następujących działach: 

 
dział 020 Leśnictwo – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.554 zł., tj. 4,5% w 

stosunku do planu 
dział 600 Transport i łączność – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł.,  

 dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie dochodów 
bieżących o kwotę 43.500 zł., 

dział 758 Rozliczenia różne – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł. tj. 12% w 
stosunku do planu, 

dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.890 zł. tj. 
1,9% w stosunku do planu, 

dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 53.300 zł. tj. 5,8% w 
stosunku do planu, 

dział 854 Edukacja opieka wychowawcza – zwiększenie i zmniejszenie dochodów bieżących 
o kwotę 149.000 zł., 

dział 900 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowisko – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 418.400 zł., tj. 47,4% 
w stosunku do planu,  

II. Udziały w podatkach nie uległy zmianie. 
 
III. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 454.825 zł., a więc  o 1,2% w stosunku do planu na 
dzień 01.01.2013 r., w tym: 
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dział 758 Rozliczenia różne – zwiększyły się o kwotę 454.825 zł., w tym: 

  rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego – zwiększenie subwencji o kwotę 454.218 zł., a więc  o 1,3% 
w stosunku do planu 

  rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej– zwiększenie subwencji o kwotę 
607 zł. 
  

IV. Dotacje zwiększyły się o kwotę  persaldo  2.791.092 zł. (zwiększenie o kwotę 2.969.698 zł.  a 
zmniejszenie o kwotę 178.606 zł.), a więc  o 6,7% w stosunku  do   planu    na   dzień    
01.01.2013 r., w tym: dotacje bieżące zwiększyły się o kwotę persaldo 767.176 zł. (zwiększenie   
o   kwotę 813.747 zł.  a zmniejszenie o kwotę 46.571 zł.), tj. o 4,5% w stosunku  do   planu, 
dotacje majątkowe zwiększyły się o kwotę persaldo 2.023.916 zł. (zwiększenie   o   kwotę 
2.155.951 zł.  a zmniejszenie o kwotę 132.035zł.)., czyli o 8,3% w stosunku do planu.  

 
Zmiany    w    planie   dotacji   w   działach   i   rozdziałach przedstawiają się następująco: 
 
dział 600 Transport i łączność - w tym dziale zwiększyły się o kwotę 1.989.876 zł., w tym: 

 rozdział 60014 
 

Drogi publiczne powiatowe – zwiększyły się dotacje majątkowe o kwotę 
289.876 zł. tj. 1,3% w stosunku do planu, 

 
 

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększyły się dotacje 
majątkowe o kwotę 1.700.000zł., 

dział 750 Administracja publiczna  - w tym dziale zmniejszyły się o kwotę 132.035  zł., w tym: 

 rozdział 75020 
 

Starostwa powiatowe – zmniejszyły się dotacje majątkowe o kwotę 
132.035 zł., tj. 16,6% w stosunku do planu, 

dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym dziale zwiększyły się o   
kwotę 641.932 zł., w tym: 

  rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększyły się o 
kwotę 641.932 zł., tj.7,3% w stosunku do planu, 
 dział 801 Oświata i wychowanie- w tym dziale zwiększyły się o kwotę 166.075 zł., w tym: 

  rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego – zwiększenie dotacji majatkowych o kwotę 166.075 zł. tj. 
17,3% w stosunku do planu, 
 dział 851 Ochrona zdrowia- w tym dziale zwiększyły się o kwotę 14.034 zł. w tym: 

  rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie dotacji o kwotę 14.034 zł. 

 dział 852     Pomoc   społeczna  -   w   tym  dziale zwiększyły się o kwotę 121.888 zł., w tym: 
  rozdział 85202 Domy   pomocy   społecznej  –   zwiększenie   dotacji  o  kwotę 57.000 zł. 

tj. 2,8% w stosunku do planu, 
  rozdział 85204 Rodziny zastępcze  –   zwiększenie   dotacji  o  kwotę 64.888 zł. tj. 29,7% 
w stosunku do planu, 
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dział 853  Pozostałe zadania  w  zakresie   polityki   społecznej –  w  tym  dziale zmniejszyły się o 
kwotę persaldo 21.889 zł., w tym:  

  rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 
zwiększenie dotacji o kwotę 23.838 zł., 

  rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie dotacji o 844 zł., tj. 0,1% w 
stosunku do planu,  rozdział 85395 Pozostała działalność – zmniejszenie dotacji o kwotę 46.571 zł. tj. 10,2% 
w stosunku do planu, 

 dział 854  Edukacyjna  opieka  wychowawcza  –  w  tym  dziale zwiększyły się o kwotę  
11.211zł.,  w tym: 

                    zwiększyły się o kwotę 61.695 zł., w tym:  rozdział 85495 Pozostała działalność – zwiększenie dotacji o kwotę 11.211 zł. 
  

W wyniku powyższych zmian budżet Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na  dzień  
30.06.2013 r.  plan po stronie dochodów  wynosił 107.043.965 zł., a więc zwiększył się o 2,9% w 
stosunku do planu dochodów na dzień 01.01.2013 r.  
 

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r. wg struktury rodzajowej przedstawia  się  
następująco: 

 
Paragraf Rodzaj dochodu Plan (w zł) Wykonanie za I 

półrocze 
2013r.(w zł) 

% wykonania 

1 2 3 4 5 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14.500.000 6.531.043 45,0 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.200.000 832.388 69,4 

0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych 1.700.000 875.146 51,5 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

330.000 274.729 83,3 

0570 Grzywny i inne kary pieniężne od ludności 1.500 8.966 597,7 

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 2.711  

0680 Wpłaty od rodziców tytułem odpłatności za 
utrzymanie dzieci w placówkach 12.600 6.414 50,9 

0690 Wpływy z  różnych opłat 480.550 376.462 78,3 

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 
 

311.958 185.139 59,3 

0770 
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 

3.160.000 175.000 5,5 

0830 Wpływy z usług 1.946.500 910.919 46,8 
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1 2 3 4 5 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 3.500 4.000 114,3 

0920 Pozostałe odsetki 68.850 109.180 158,6 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 
postaci pieniężnej 68.000 65.534 96,4 

0970 Wpływy z różnych dochodów 564.560 362.387 64,2 

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 

1.169.962 458.443 39,2 

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 

60.350 14.240 23,6 

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 

150.764 61.071 40,5 

2110 

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

13.780.501 7.860.711 57,0 

2120 

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

12.500 9.660 77,3 

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

2.143.888 1.069.855 49,9 

2310 

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

49.778 31.092 62,5 

2320 

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

268.408 130.815 48,7 

2360 

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

1.000.000 990.667 99,1 

2440 

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

53.000 0 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 

35.754 17.719 49,6 

 
2710 

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

31.770 21.495 67,7 

2900 

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

153.000 90.783 59,3 

2920 
 
Subwencja oświatowa 
 

34.389.815 21.162.960 61,5 

2920 
 
Subwencja wyrównawcza 
 

871.873 435.936 50,0 

2920 
 
Subwencja równoważąca 
 

1.984.716 992.358 50,0 

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 

20.618.467 8.500 0 

6300 

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

44.204 0 0,0 

6430 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych powiatu 

2.620.828 0 0,0 

6439 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych powiatu 

 
3.256.369 

 
0 0,0 

  
RAZEM 107.043.965 44.076.323 41,2 

 
W wymienionych wyżej dochodach w części oświatowej subwencji ogólnej jest 

uwzględniona część tej subwencji, która wpłynęła w miesiącu czerwcu a dotyczy finansowania 
wydatków z miesiąca lipca oraz znajdują się dochody powiatu z tytułu udziału powiatów w 
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotyczące miesiąca czerwca w kwocie 
965.224zł. jednak wpływ ich nastąpił na początku miesiąca lipca (08.07.br.). 

 
Z powyższej tabeli wynika, że dochody za I półrocze zrealizowano w 41,2%  w stosunku 

do planu rocznego oraz że zostały wykonane we wszystkich źródłach dochodów, za wyjątkiem: 
 

1. §0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych, który został wykonany w 45,0%- 
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wykonanie I półrocza br. i jest niższe o ok. 0,8% jak wykonanie I półrocza 2012r.,  
2. §0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości, który został wykonany w 5,5%, dochód realizowany przez 
Starostwo Powiatowe (sprzedaż nieruchomości- Apteka Remedium Kędzierzyn-Koźle), 

3. §0830 – Wpływy z usług, który został wykonany w 46,8%, plan został niewykonany, dalsza 
realizacja w II półroczu, 

4. §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, który został wykonany w 39,2% - 
plan został częściowo niewykorzystany przez  Starostwo Powiatowe na projekt pn. ”Dobry 
zawód lepsza przyszłość”, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na projekt pn. 
„Poszerz swoje możliwości” oraz  przez Powiatowy Urząd Pracy na projekty pn. 
„Profesjonalnie – czyli skutecznie II”, „Wykorzystaj szanse…” i „ Nowe doświadczenie II”- 
dalsza realizacja w II półroczu, 

5. §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, który został wykonany w 23,6% - 
plan został niewykorzystany przez Starostwo Powiatowe na program EFS pn. System 
Informacji o Funduszu Europejskim-dalsza realizacja w II półroczu br., 

6. §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, który został wykonany w 40,5% - 
plan został częściowo niewykorzystany przez Starostwo Powiatowe na program EFS pn. 
System Informacji o Funduszu Europejskim, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
na projekt pn. „Poszerz swoje możliwości” oraz  przez Powiatowy Urząd Pracy na projekty 
pn. „Profesjonalnie – czyli skutecznie II”, „Wykorzystaj szanse…” i „ Nowe doświadczenie 
II”- dalsza realizacja w II półroczu, 

7. §2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, który został wykonany 
w 48,7% -  realizacja w II półroczu br., 

8. §2440- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych - realizacja nastąpi w II półroczu br. 
przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej, 

9. §6207 – 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 - realizacja w II półroczu br. 
(dotyczy projektów: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – 
Bierawa” realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, „Platforma e-administracja Powiatu 
Kędzierzyńsko - Kozielskiego” – realizowany przez Starostwo Powiatowe; „Wyposażenie 
pracowni nowoczesnych technologii” oraz „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu w nowoczesne stanowiska do 
kształcenia w zawodach elektrycznych i budowlanych”  - realizowany przez Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego), 

10. §6300 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
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zakupów inwestycyjnych (dotacja z Gminy Bierawa), który został niewykonany przez 
Powiatowy Zarząd Dróg na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1450 O 
ul. Mickiewicza w Bierawie” –realizacja w II półroczu br., 

11. §6430- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych powiatu, który został wykonany w 0% (dotyczy zadań 
realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg tj. „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi 
powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie-Koźlu –etap II”, „Budowa chodnika przy 
drodze powiatowej nr 1450O ul. Mickiewicza w Bierawie”, oraz zadania w ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych „Przebudowa drogi nr 1403 O Roszowice – 
Biadaczów w ciągu ul. Planetorza w Cisku na odcinku od km 8+390 do 9+028” i 
„Przebudowa drogi nr 1408 O Zdzieszowice-Mechnica na odcinku od km 1+763 do 
2+963”)- realizacja w II półroczu br., 

12. §6439- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych powiatu, który został wykonany w 0% (dotyczy projektów: 
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa- realizacja w II 
półroczu 2013 r.). 

 
W I półroczu br. w wyniku starań Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

uzyskano dodatkowe środki w kwocie 2.213.847 zł., w tym: 
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – kwota 289.876 zł. (środki pozyskane 

z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 
oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) 
przeznaczone na zadnia tj.: „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2053 O 
Al. Lisa Kędzierzynie-Koźlu – Etap II” –kwota 245.672 zł. oraz „Budowa chodnika przy 
drodze powiatowej nr 1450 O ul. Mickiewicza w Bierawie” kwota 44.204 zł. 

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.700.000 zł. (środki 
pozyskane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych)  
przeznaczone na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w tym: na 
zadanie „Remont drogi nr 1403 O Miejsce Roszowice-Biadaczów w ciągu ul. Planetorza w 
Cisku na odcinku od km 8+390 do 9+028” kwota 870.044 zł., na zadanie „Przebudowa 
drogi nr 1408 O Zdzieszowice –Mechnica na odcinku od km 1+763 do 2+963” kwota 
829.956zł.,  

- w rozdziale 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarowej – kwota 53.000 zł. 
(środki pozyskane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych -  środki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej przekazane przez: Gminę Kędzierzyn-Koźle w kwocie 
40.000zł. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kędzierzynie-Koźlu na zakup oleju napędowego oraz Polską Telefonię Komórkową –
Centertel Sp. z o.o. w kwocie 13.000 zł. na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu),  

- w rozdziale 85195 - Pozostała działalność –kwota 14.034 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 
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terytorialnego) w tym: dotacja z Gminy Reńska Wieś – 3.000 zł., dotacja z Gminy Cisek – 
4.932 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 
działalnością placówki, jak również środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
kwota 1.170 zł., na ubezpieczenia uczniów romskich, 

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – kwota 57.000 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 64.888 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 2013-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 
kwocie 14.888 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz środki na pokrycie 
kosztów pobytu dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych 
zamieszkałych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko –Kozielskiego  w kwocie 50.000 zł dla 
Starostwa Powiatowego, 

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 
23.838 zł., (środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w tym dotacja z 
Gminy Pawłowiczki – 3.288 zł. oraz dotacja z Gminy Kędzierzyn-Koźle – 20.550 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 85495 - Pozostała działalność - kwota 11.211 zł., (środki pozyskane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat) na organizację wycieczek dla dzieci romskich w celu 
poznania ciekawych miejsc w Polsce kwota 6.000 zł., na zakup pomocy edukacyjnych do 
świetlicy integracyjnej kwota 4.351 zł. oraz na zakup programu edukacyjnego „Patrzę, 
słucham, mówię i rozumiem” kwota 860 zł. 

 
Wydatki 

 
          Plan wydatków budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wynikający z Uchwały Nr 
XXXI/240/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2013 r., wynosił 
110.350.223 zł. w tym: wydatki bieżące 75.283.077 zł. i wydatki majątkowe 35.067.146 zł, 
natomiast na dzień 30.06.2013 r. plan wydatków budżetu wynosił 114.156.920 zł. w tym: wydatki 
bieżące 77.209.584 zł. i wydatki majątkowe 36.947.336 zł. Zatem budżet Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego w powyższym okresie został zwiększony o kwotę perslado 3.806.697 zł. 
(zwiększenie o kwotę 4.822.209 zł., a zmniejszenie o kwotę  1.015.512 zł.),  czyli o 3,4% w 
stosunku do planu z poziomu Uchwały budżetowej.  
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          Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu w I półroczu 2013 r. nastąpiły w następujących 
działach i rozdziałach: 
dział 020  Leśnictwo–  w  tym   dziale   zwiększyły się  o  kwotę 1.554 zł. a więc o 2,9% w 

stosunku do planu bazowego, w tym: 
  rozdział 02001 Gospodarka leśna – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.554zł., 

tj. 4,5% w stosunku do planu, 

dział 600  Transport i łączność –  w  tym   dziale   zwiększyły się  o  kwotę 1.990.007 zł. a więc 
o 6% w stosunku do planu bazowego, w tym: 

 
 rozdział 60014 Drogi  publiczne  powiatowe – zwiększenie o kwotę 286.169 zł., 

(zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 131.822 zł. i zwiększenie 
wydatków majątkowych, o kwotę 154.347 zł.), tj. 0,7% w stosunku do 
planu, 

 rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie wydatków 
bieżących o kwotę 1.703.838 zł. (zwiększenie wydatków bieżących o 
kwotę 3.838 zł. i zwiększenie wydatków majątkowych, o kwotę 
1.700.000 zł.) 

dział 710   Działalność usługowa - w tym dziale zmniejszyły się o kwotę 4.060 zł., a więc o   
0,7% w stosunku do planu bazowego, w tym: 

    rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – zmniejszenie wydatków bieżących o 
kwotę 4.060 zł., tj. 2% w stosunku do planu, 
 dział 750   Administracja publiczna - w  tym   dziale   zwiększyły się o kwotę persaldo 9.760 zł. 

(zmniejszenie wydatków 155.335 zł. i zwiększenie wydatków 165.095 zł.), tj. 0,1% 
w stosunku do planu bazowego, w tym: 

    rozdział 75020 Starostwa  powiatowe – zwiększenie o kwotę persaldo 4.060 zł., 
(zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę persaldo 4.060 zł., w tym: 
zmniejszenie o 155.335 zł. i zwiększenie o 159.395 zł.),  tj. 0,3% w 
stosunku do planu, 

   rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie wydatków 
bieżących o kwotę 3.300 zł.,  tj. 1,2% w stosunku do planu , 
    rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 
2.400zł.,   
 dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w tym dziale zwiększyły się 

o kwotę 704.432 zł., a więc o 8 % w stosunku do planu bazowego, w tym: 
  rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 

62.500 zł.,    
  rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie 
wydatków bieżących o kwotę 641.932 zł., a więc o 7,3% w stosunku do 
planu, 

dział 801  Oświata   i    wychowanie  -  w  tym   dziale   zwiększyły się  o kwotę persaldo 
412.194 zł. (zwiększenie wydatków o 487.997 zł. a zmniejszenie wydatków o 
75.803zł.), a więc o 1,2% w stosunku do planu bazowego, w tym: 
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 rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie wydatków bieżących o 
kwotę 7.697 zł., a więc o 0,3% w stosunku do planu, 
                                  rozdział 80111 Gimnazja specjalne– zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 
33.490zł., a więc o 2,8% w stosunku do planu, 
                                  rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zwiększenie 
wydatków bieżących o kwotę 8.238 zł., a więc o 1,1% w stosunku do 
planu, 

 rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 
42.313 zł., tj. 0,5% w stosunku do planu,                                
   

 
rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę  

150.698zł., tj. 1,1% w stosunku do planu,                                
  rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę  
33.490zł., tj. 8,2% w stosunku do planu,                                
  rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego - zwiększenie wydatków o kwotę 241.899 zł. 
(zwiększenie  wydatków bieżących o 40.000 zł. i zwiększenie wydatków 
majątkowych o 201.899 zł.), tj. 7,7% w stosunku do planu,  
  rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 
45.975zł., tj. 16,4% w stosunku do planu, 

dział 851   Ochrona zdrowia – w  tym dziale zmniejszyły się o kwotę persaldo 2.830 zł. 
(zwiększenie wydatków o 9.000 zł., zmniejszenie wydatków o 11.830 zł.),  a więc o 
0,04% w stosunku do planu, w tym: 

 
 rozdział 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie wydatków majątkowych na dotację o 

kwotę 8.000 zł., tj. 0,3% w stosunku do planu, 
  rozdział 85195 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 
persaldo 10.830 zł., (zwiększenie o 1.000 zł., i zmniejszenie o 11.830zł.), 
tj. 68,1% w stosunku do planu, 

dział 852    Pomoc   społeczna   –  w  tym  dziale   zwiększyły   się  o kwotę persaldo 791.138 zł. 
(zwiększenie wydatków o 879.638 zł., a zmniejszenie wydatków o 88.500 zł.),  a 
więc o 8,7% w stosunku do planu bazowego, w tym: 

  rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie wydatków 
bieżących o kwotę persaldo 57.641 zł. (zwiększenie wydatków o kwotę 
18.000 zł. i zmniejszenie wydatków o kwotę 75.641 zł.), tj. 3,1% w 
stosunku do planu, 
  rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 101.350 zł., 
w tym wydatków bieżących o 61.350 zł. i wydatków majątkowych 
40.000 zł., tj. 3,2% w stosunku do planu, 

 rozdział 85204 Rodziny zastępcze - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę persaldo 
737.429 zł. (zwiększenie o 750.288 zł., zmniejszenie o 12.859 zł.) tj. 
24,1% w stosunku do planu, 
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 rozdział 85218 Powiatowe  centra  pomocy  rodzinie  –  zwiększenie wydatków 
bieżących o kwotę 10.000 zł., tj. 1,5% w stosunku do planu, 
 dział 853   Pozostałe   zadania  w  zakresie   polityki   społecznej –  w  tym  dziale zwiększyły się 

o kwotę persaldo 30.225 zł. (zwiększenie wydatków o 107.327 zł. i zmniejszenie 
wydatków o 77.102 zł.),  a więc o 0,8% w stosunku do planu bazowego, w tym: 

 rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych    -  
zwiększenie  wydatków bieżących o 36.702 zł., tj. 88,9% w stosunku do 
planu, 

 rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie wydatków o kwotę persaldo 
40.094 zł. (zmniejszenie wydatków bieżących o 30.531 zł., zwiększenie 
wydatków bieżących o 3.741 zł. i zwiększenie wydatków majątkowych o 
kwotę 66.884 zł.), tj. 1,5% w stosunku do planu, 
  rozdział 85395 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących o 46.571 zł. tj. 
10,2%  w stosunku do planu, 
 dział 854   Edukacyjna  opieka  wychowawcza  –  w  tym  dziale zwiększyły się o kwotę  

59.234 zł., a więc o 2,4% w stosunku do planu bazowego, w tym: 
                      rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 

– zwiększenie wydatków bieżących o 3.500 zł., tj. 0,3% w stosunku do 
planu, 
  rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – zwiększenie wydatków 
bieżących o 2.500 zł., tj. 1% w stosunku do planu, 
  rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne  –  zwiększenie  wydatków bieżących o kwotę 
42.023 zł., tj. o 4% w stosunku do planu,     
  rozdział 85495 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o 11.211 zł., tj. 
o 128,1% w stosunku do planu,     

 dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  –  w  tym  dziale zmniejszyły się o 
kwotę  352.400 zł., a więc o 39,9% w stosunku do planu bazowego, w tym: 

                      rozdział 90014 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska – zmniejszenie wydatków o 352.400 zł., w 
tym: wydatków bieżących o kwotę 57.400 zł. natomiast wydatków 
majątkowych o kwotę 295.000 zł., tj. o 39,9% w stosunku do planu,     

 
dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego–  w  tym  dziale zwiększenie wydatków o 

kwotę  20.000 zł., a więc o 66,7% w stosunku do planu bazowego, w tym: 
  rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększenie wydatków 

bieżących o kwotę 20.000 zł. 

 
Ponadto w I półroczu 2013 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, w tym: w rozdziale 75818 - 

Rezerwy ogólne i celowe- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę persaldo 147.443 zł., w 
tym: 

 rezerwę ogólną zwiększono o kwotę persaldo 154.771 zł., w tym: zmniejszenia dokonano 
na kwotę 240.054 zł. a zwiększenia na kwotę 394.825 zł. Uchwałą Rady Powiatu 
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Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr XXXIII/255/2013 z dnia 19.03.2013r. 
 rezerwę celowa na Oświatę i wychowanie zmniejszono o kwotę 10.428 zł. 
 rezerwę celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększono o kwotę 

3.100zł. 
 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano rozchody budżetu w kwocie ogółem 
10.720.905zł., w tym: 
* udzielono pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie 
– Koźlu w kwocie 203.892 zł. (na zapłatę IV raty polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej oraz majątku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – 
Koźlu) 
* spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie ogółem 
10.517.013 zł., z czego: 
- kwota 597.843 zł. dotyczyła spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008r. na 
dofinansowanie modernizacji i remontów na drogach Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz 
na dofinansowanie inwestycji prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu dotyczącej przebudowy i rozbudowy Szpitala Zespolonego w 
Kędzierzynie – Koźlu, 
- kwota 6.273.133 zł. dotyczyła spłaty całkowitej kredytu długoterminowego zaciągniętego w 
2010r. na finansowanie planowanego w 2010r. deficytu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego, w tym wydatków inwestycyjno – remontowych i bieżących, 
- kwota 2.186.819 zł. dotyczyła spłaty całkowitej kredytu długoterminowego zaciągniętego w 
2011r. na sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 
- kwota 1.459.218 zł. dotyczyła spłaty całkowitej kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 
2012r. na sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.  
 

Wykonanie wydatków Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za I półrocze 2013 r. 
przedstawia załącznik nr 2, z którego wynika, że zostały one wykonane w 34,0 % w stosunku do 
planu rocznego, a łączna ich kwota wynosi 38.777.816 zł. 
 

Należy przy tym zaznaczyć, że w ramach wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 
jak i w rocznym planie wydatków zostały zrealizowane w przeważającej części  wydatki bieżące 
tj. odpowiednio 95,5% (do wykonania) i 32,4% (do planu). 
 

W okresie sprawozdawczym ogółem poniesione nakłady na inwestycje i remonty  wynoszą 
2.098.754 zł.  i  stanowią  one  5,4%  ogółu  wydatków budżetowych. Szczegółowe wykonanie 
zadań remontowych i inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3. 
 

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu 
przedstawia się następująco: 
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1. Placówki oświatowe w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

Wydatki powyższych jednostek są finansowane w przeważającej większości z części 
oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków: dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego, dotacji celowej 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, dotacji celowych otrzymanych z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat a także z dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe, 
innych dochodów powiatu oraz wolnych środków i kredytu. Finansowanie planu wydatków za  I  
półrocze  przedstawia  się  odpowiednio: 89,7%, 0,1%, 0,5%, - , 3%, 2,2%, 2%, 2,5%. 

Dotacja celowa otrzymana z Gminy Kędzierzyn-Koźle finansuje część kosztów 
zatrudnienia psychologa klinicznego w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a z dotacji 
celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu są 
finansowane wydatki związane z podnoszeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Dotacja 
celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
finansuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu pn. „Program na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce”. 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 współfinansują wydatki związane z realizacją w ramach Programu 
Operacyjnego  Kapitał Ludzki projektów pn.: „Dobry zawód – lepsza przyszłość” oraz 
współfinansują wydatki majątkowe związane z realizacją w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 projektów: „Wyposażenie pracowni 
nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - 
Koźlu” oraz „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w 
Kędzierzynie – Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach elektrycznych i 
budowlanych” .  
 

W okresie sprawozdawczym środki placówek oświatowych (dotyczą wydatków w działach 
801- Oświata i wychowanie, 852- Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska i 926- Kultura fizyczna i sport) były wykorzystane przede wszystkim na wydatki 
bieżące związane z ich funkcjonowaniem. Realizacja powyższych wydatków budżetowych ogółem 
za I półrocze br. wynosi 19.034.160 zł., co stanowi 50,7% planu rocznego tych wydatków, z czego 
wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi wynoszą 12.809.014 zł. i 
stanowią 52,5% planu tego rodzaju wydatków oraz wydatki majątkowe które wynoszą 
1.285.859zł. i stanowią 96,5% planu tego rodzaju wydatków. 
          Natomiast koszty jednostek oświatowych za I półrocze w stosunku do planu rocznego 
przedstawiają się następująco: 

- ogółem wynoszą 19.127.942 zł. co stanowi 50,9% planu, natomiast w 2012r. stanowiły 
54,3%, 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 12.811.524 zł. co stanowi 52,5% planu 
tego rodzaju wydatków, natomiast w 2012r. stanowiły 57,6% 

- wydatki majątkowe wynoszą 1.285.859 zł co stanowi 96,5% planu tego rodzaju wydatków, 
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natomiast w 2012r. stanowiły 2,9% 
 Ponadto należy zaznaczyć, że żadna z jednostek oświatowych na dzień 30.06.2013 r. nie 

posiadała zobowiązań wymagalnych.  
 
2. Domy Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu 

 
Na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego znajdują się dwa domy pomocy 

społecznej: 
- Dom  Pomocy  Społecznej   dla   Dzieci   Zgromadzenia   Sióstr   św.   Elżbiety w 

Kędzierzynie - Koźlu ul. Łukasiewicza - jest to jednostka spoza sektora finansów 
publicznych, 

- Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu ul. Dąbrowszczaków (Sławęcice). 
 

        Realizacja wydatków budżetowych ogółem za I półrocze br. wynosi 1.664.259 zł., co stanowi 
50,9% planu rocznego, który wynosi 3.272.450 zł., natomiast wydatki związane z 
wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynoszą 725.760 zł., co stanowi 49,8% planu 
rocznego tych wydatków, z tego kwota wydatków ogółem w Domu Pomocy w Sławęcicach 
wynosiła  1.148.735zł. (51,2% planu rocznego, który wynosi 2.242.571 zł.), w tym: wydatki 
związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynosi 725.760 zł., co stanowi 
49,8% planu rocznego tych wydatków, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
wynosi 332.903 zł., co stanowi 48,3% planu rocznego tych wydatków, świadczenia na rzecz osób 
fizycznych, które wynoszą 82 zł., co stanowi 1,3% planu rocznego tych wydatków oraz wydatki na 
zakupy inwestycyjne zakup samochodu służbowego osobowo-dostawczego gdzie plan wynosi 
90.000 zł. zrealizowano 89.990 zł. co stanowi 100% wykonania planu. Natomiast dotacja 
przekazana do  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wyniosła 
515.524 zł. (50,1% planu rocznego, który wynosi 1.029.879 zł.). 
        Jednostki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych powiatu oraz z dochodów własnych powiatu. 
 
3.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu. 
 

Jednostka jest finansowana z dochodów własnych, innych dochodów powiatu, dotacji 
celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, dotacji celowej otrzymanej z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, jak również dotacji celowej 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 jak również z wolnych środków. 

Wydatki ogółem za I półrocze br. w rozdziale 85218 wyniosły 329.209 zł. i stanowią  52,8% 
planu rocznego który wynosi 623.439 zł., w tym:  wydatki związane z wynagrodzeniami i 
składkami od nich naliczanymi wynoszą 267.097 zł. i stanowią 52,7% planu rocznego tego rodzaju 
wydatków, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które wynoszą 61.225 zł. i 
stanowią 53% wykonania planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wynoszą 887zł. i 
stanowią 72,3% wykonania planu . 

Ponadto placówka w swoim planie finansowym obsługuje poniższe rozdziały,  których  
wykonanie  w  zakresie  wydatków  w  okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 
-rozdział 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan wynosi 398.607 zł., dokonano 
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wydatków na usamodzielnienia i zagospodarowanie oraz kontynuację nauki 
wychowanków domów dziecka w łącznej kwocie 92.895 zł. (23,3 % planu 
rocznego), w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 53.600 zł., co 
stanowi 33% planu rocznego tych wydatków, na 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 – 
10.429 zł., co stanowi 29,1% planu rocznego tych wydatków oraz na 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 28.866 zł., co 
stanowi 14,4% planu rocznego tych wydatków, 

-rozdział   85204 Rodziny zastępcze -  plan wynosi 2.971.965 zł., a dokonano wydatków (w 
tym: świadczenia dla rodzin zastępczych, kontynuacja nauki i 
usamodzielnienia) w kwocie 1.429.913 zł. (48,1% planu rocznego), w tym: 
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań 
statutowych w kwocie 12.145 zł., co stanowi 54,8% planu rocznego tych 
wydatków z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą  
144.382 zł. i stanowią 38% planu rocznego tych wydatków, świadczenia na 
rzecz osób fizycznych w kwocie 1.270.404 zł., co stanowi 49,6% planu 
rocznego tych wydatków oraz 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 kwocie 
2.982 zł., co stanowi 33,3% planu rocznego tych wydatków. 

-rozdział 85205      Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w  rodzinie – plan wynosi 
347.000 zł., a dokonano wydatków w kwocie 153.947 zł., co stanowi 44,4% 
planu rocznego w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą  
137.295 zł. i stanowią 43,9 % planu rocznego tych wydatków oraz wydatki 
związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 16.652 zł., co stanowi 
48,9% planu rocznego tych wydatków, 

-rozdział  85228       Usługi opiekuńcze i specjalistyczne –plan wynosi 1.000 zł., w I półroczu nie 
dokonano wydatków , 

-rozdział  85311       Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w ramach 
tego rozdziału realizowany jest Powiatowy Program Wspierania Działań na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych, plan wynosi 13.000 zł., a dokonano 
wydatków w kwocie 3.408 zł., co stanowi 26,2% wykonania planu, 

-rozdział   85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan wynosi 
130.000zł., a dokonano wydatków w kwocie 63.753 zł., co stanowi 49% 
planu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą  
42.209 zł. i stanowią 45,7% planu rocznego tych wydatków oraz wydatki 
związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 21.544 zł., co stanowi 
57,3% planu rocznego tych wydatków, 

-rozdział 85324        Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan wynosi 
30.000 zł., a dokonano  wydatków w kwocie 9.850 zł., co stanowi 32,8 % 
planu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą  
4.498 zł. i stanowią 18,9% planu rocznego tych wydatków oraz wydatki 
związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.352 zł., co stanowi 
86,2% planu rocznego tych wydatków, 
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-rozdział 85395        Pozostała działalność- plan wynosi 409.409 zł., a dokonano wydatków w 
kwocie 89.365 zł., co stanowi 21,8 % planu rocznego, w tym: 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 kwocie 89.365 zł., co stanowi 21,8% planu rocznego tych 
wydatków, realizacja w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki projektu: „Poszerz swoje możliwości”  
Główne wydatki w ramach projektu ponoszone są na wsparcie skierowane 
do uczestników projektu tj. konsultacje indywidualne oraz grupowe 
warsztaty, kursy zawodowe, staże zawodowe oraz turnus rehabilitacyjny. 
Największy udział w kosztach realizowanych z uczestnikami kontraktów 
socjalnych mają kursy zawodowe, staże zawodowe oraz turnus 
rehabilitacyjny, które realizowane będą w II półroczu.  

 
4. Dom Dziecka w Kędzierzynie - Koźlu.  
 

Jednostka jest finansowana z dochodów własnych, dochodów powiatu, dotacji celowej 
otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie składek na ubezpieczenia 
zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia. 

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze br. w tej placówce w rozdziale 85201 
wynosi 584.838 zł., gdzie plan równa się 1.153.878 zł. i stanowi 50,7% planu rocznego, w tym 
wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynoszą 420.925 zł., co 
stanowi 50,4% planu rocznego tego rodzaju wydatków, wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań, które wynoszą 158.578 zł. i stanowią 51,6% wykonania planu oraz 
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.335 zł., co stanowi 46,2% planu rocznego tych 
wydatków natomiast wydatki w rozdziale 85156 wyniosły 1.217 zł., co stanowi 40,6% planu 
rocznego, który wynosi 3.000 zł. i w rozdziale 85295 wydatki związane z wypłatą funduszu 
socjalnego dla emerytów tej jednostki wynoszą 5.820 zł., co stanowi 75% planu rocznego, który 
wynosi 7.760 zł. 

W placówce planowana liczba wychowanków wynosiła 30, natomiast rzeczywista liczba 
wychowanków wynosiła 31, gdzie średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka za I 
półrocze 2013 r. wynosi 3.182 zł. i jest on wyższy o 0,3% w stosunku do miesięcznego średniego 
kosztu utrzymania 1 wychowanka w 2012 roku, który wnosił 3.174 zł. 

 
5.  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie - Koźlu. 
 

Wydatki tej jednostki są finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat. 

Wydatki ogółem za I półrocze w rozdziale 71015 wynoszą 198.638 zł., czyli 49,9% planu 
rocznego, który równa się 398.068 zł., w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone wynoszą 175.802 zł., czyli 50,6% planu rocznego tych wydatków, świadczenia na rzecz 
osób fizycznych wynoszą 0 zł. oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań które 
wynoszą 22.836 zł., i stanowią one 45% planu rocznego tego rodzaju wydatków. 
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6.  Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu. 
 

Realizacja wydatków budżetowych w rozdziale 85333 za I półrocze br. wynosi ogółem 
1.195.492 zł., co stanowi 43,2% planu rocznego, który równa się 2.768.212 zł., w tym:  wydatki 
związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi, które wynoszą 811.331 zł. i 
stanowią 51,5% planu rocznego tego rodzaju wydatków, wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań, które wynoszą 128.572 zł. i stanowią 47,6% wykonania planu rocznego tego 
rodzaju wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wynoszą 339 zł. i stanowią 56,5% 
wykonania planu rocznego tego rodzaju wydatków oraz 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 które wynoszą 255.250 zł. i stanowią 29,9% wykonania planu 
rocznego tego rodzaju wydatków, w tym na projekty: „Profesjonalnie-czyli skutecznie II” kwota 
18.658 zł oraz na projekt „PO Klucz do biznesu 2!” kwota 49.291 zł., „Wykorzystaj szanse…” 
kwota 104.715 zł. oraz „Nowe doświadczenie II” kwota 82.586 zł. Ponadto jednostka nie 
wykonała planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 66.884 zł., na zadanie „Przystosowanie 
budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do zaleceń pokontrolnych 
Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu” i na wynagrodzenie inwestora, realizacja zadania nastąpi w 
II półroczu. 

W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała wydatki w rozdziale 85156 w kwocie 
1.556.970 zł., co stanowi 49,3% planu rocznego, który równa się 3.155.000 zł.. W ramach tego 
rozdziału jednostka opłaca składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 
 
7. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu 
 

Realizacja wydatków budżetowych w rozdziale 60014 przez powyższą jednostkę za I 
półrocze br. wynosi 2.308.768 zł., co stanowi 7% planu rocznego, który równa się 33.209.237 zł.  

Wydatki bieżące - plan 4.443.573 zł., z czego zrealizowano 1.926.492 zł., co                      
stanowi 43,4% wykonania planu, w tym m.in.: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 491.969 zł., co stanowi 
51,5 % wykonania planu, który równa się 955.757 zł., 

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 1.425.564 zł., co 
stanowi 41,1 % wykonania planu, który równa się 3.471.716 zł., w tym na: 

 zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 498.565 zł., a zrealizowano wydatki w 
kwocie 142.736 zł., co stanowi 28,6% wykonania planu rocznego (materiały do 
remontów cząstkowych – 60.447 zł., materiały do bieżącego utrzymania dróg – 
19.562zł., części zamienne, oleje, smary, drobny sprzęt  – 17.789 zł., paliwo do 
samochodów i innych urządzeń – 33.869 zł., materiały biurowe, czasopisma, środki 
czystości, inne – 7.108 zł., znaki pionowe – 3.961 zł.).  

    Wydatki w tym paragrafie realizowane są głównie w okresie od czerwca do września 
każdego roku, fakt ten jest ściśle związany z warunkami atmosferycznymi. W tym 
okresie jednostka wykonuje największą ilość remontów cząstkowych, co w 
konsekwencji przedkłada się na znaczny wzrost zakupów emulsji, grysu, betonu 
asfaltowego, kamienia. Ponadto nowo zakupiony patcher zostanie włączony do prac w 
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miesiącu lipcu, co również spowoduje wzrost zużycia materiałów i paliwa w II 
półroczu. W II półroczu wzrasta ilość wykonywanych innych robót własnym sprzętem 
związanych z utrzymaniem dróg np.: koszenie poboczy, wycinka drzew i krzewów, 
obcinanie żywopłotów, ścinki poboczy. W III kwartale jednostka będzie dokonywać 
zakupów siatki przeciwśnieżnej i palików. 

 zakup energii – plan wynosi 52.800 zł., z czego zrealizowano 17.630 zł., co stanowi 
33,4% wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 816.162 zł., a zrealizowano wydatki w 
kwocie 119.309 zł., co stanowi 14,6% wykonania planu, (tj. remonty wpustów i 
przepustów, studni, rowów (remont wpustów przy ul. Towarowej, Partyzantów w 
Kędzierzynie-Koźlu – 6.230 zł., remont przepustu i rowu przy dr. pow. nr 1428 O w 
Podlesiu – 1.735zł.) 7.965 zł., pozostałe remonty wpustów, przepustów i rowów 
przydrożnych są realizowane na bieżąco i w miarę potrzeb; remont i naprawy urządzeń 
drogowych i innych – 3.898 zł., remont sprzętu – 140 zł., remonty i naprawy 
samochodów (w tym: Polonez Truck – 40 zł., sam. ciężarowy Renault Master – 1.573 
zł., sam. osobowy Skoda – 4.707 zł., Renault Kangoo -1.867 zł.,) – 8.187 zł., remonty 
cząstkowe dróg powiatowych (remont cząstkowy masą na gorąco drogi pow. nr 2066 
O ul. P.Skargi w Kędzierzynie-Koźlu) 68.783 zł., kolejne w/w remonty  są w trakcie 
przygotowania dokumentacji przetargowej oraz weryfikacji terenowej zakresów 
roboczych do realizacji przewidzianej w sierpniu; pozostałe remonty bieżące (remont 
pobocza drogi pow. nr 1407 O Borzysławice – Pawłowiczki) 20.371 zł., zakończony 
został montaż bariery na chodniku drogi nr 2069 O ul. K. Szymanowskiego w 
Kędzierzynie-Koźlu. Prace zostały odebrane i przyjęto fakturę na kwotę 9.840 zł., 
pozostałe remonty bieżące są w trakcie weryfikacji terenowej zakresów roboczych 
oraz przygotowania do realizacji; naprawa parkometrów  - 9.030 zł., pozostałe 
naprawy (kserokopiarka, kocioł gazowy) 935 zł.).  

 zakup usług zdrowotnych  - plan wynosi 1.900 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 
1.157 zł, co stanowi 60,9% wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 1.756.810 zł., a zrealizowano wydatki w 
kwocie 982.834 zł., co stanowi 55,9% wykonania planu (w tym m.in.: usługi pocztowe 
– 3.161 zł., usługi bankowe – 840 zł., usługi informatyczne -1.845 zł., usługi BHP – 
1.845 zł., abonament RTV- 488 zł., nadzór autorski – 2.337 zł., BIP – 1.710 zł., 
obsługa prawna – 9.286 zł., ochrona mienia – 25.572 zł., badania techniczne 
samochodów, ekspertyzy – 418 zł., utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 7.866 zł., 
usługi transportowe 5.756 zł., redukcja koron drzew, koszenie -19.243 zł., usługi 
geodezyjne – 71 zł., zamiatanie dróg powiatowych -7.406 zł., pogotowie czystości – 
3.281 zł., awaryjne pompowanie, wywóz odpadów, ścieków – 7.374 zł., zimowe 
utrzymanie dróg – 747.944 zł., odprowadzenie ścieków opadowych – 131.526 zł., 
opróżnianie koszy ulicznych – 4.293 zł., inne - 572 zł.), 

 zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 1.500 zł., a zrealizowano wydatki 
w kwocie 731 zł., co stanowi 48,7 % wykonania planu, 

 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – plan wynosi 4.400 zł., a 
zrealizowano wydatki w kwocie 1.499 zł., co stanowi 34,1% wykonania planu, 

 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – plan wynosi 4.100 zł., a 
zrealizowano wydatki w kwocie 1.652 zł., co stanowi 40,3% wykonania planu, 
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 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan wynosi 7.380 zł. 
nie dokonano wydatku w I półroczu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 2.000 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 
306 zł., co stanowi 15,3% wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 284.470 zł., a zrealizowano w kwocie 132.296 zł., 
co stanowi 46,5% wykonania planu, 

 odpisy na ZFŚS  - plan wynosi 21.354 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 15.605zł., 
co stanowi 73,1% wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 13.735 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 
6.871 zł., co stanowi 50% wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan wynosi 40 zł., a realizacja 0 zł., 
 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan wynosi 500 zł., a 

zrealizowano 79 zł., co stanowi 15,8% wykonania planu, 
 szkolenia pracowników  - plan wynosi 6.000 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 

2.859 zł., co stanowi 47,6% wykonania planu, 
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan wynosi 16.100 zł., a zrealizowano w kwocie 

8.959zł., co stanowi 55,6% wykonania planu. 
 

Wydatki majątkowe - plan wynosi 28.765.664 zł., z czego zrealizowano 382.276 zł. co 
stanowi 1,3% wykonania planu w tym:  

1. „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2053 O Al. Lisa w Kędzierzynie-
Koźlu –etap II”– planowana kwota 1.841.657 zł  zrealizowano 0 zł. Dokumentacja 
przetargowa dla w/w zadania jest  w przygotowaniu. Zadanie zostanie zrealizowane przy 
dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój dla województwa 
opolskiego. Przetarg na zadanie zostanie ogłoszony w połowie lipca br. 

2. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1249 O w Naczęsławicach”– planowana 
kwota 230.000 zł  zrealizowano 0 zł. Na zadanie ogłaszany jest drugi przetarg. W 
pierwszym przetargu, którego otwarcie ofert miało miejsce 25.06.2013 r. najniższa 
oferta była wyższa o 44.772 zł. od zaplanowanych środków finansowych. 

3. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1450 O ul. Mickiewicza w Bierawie-I 
Etap” -planowana kwota 271.020 zł., zrealizowano 0 zł., (dotacja celowa z Gminy 
Bierawa – 44.204 zł.). Zadnie początkowo znalazło się na ostatnim miejscu listy 
rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy dróg Lokalnych. W ostatnich dniach czerwca Urząd Wojewódzki w Opolu 
przekazał informacje, że zadanie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania. Po 
dokonaniu stosownych zmian w budżecie zadanie będzie realizowane. Dodatkowym 
źródłem będzie dotacja z Gminy Bierawa. 

4.  „ Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1449 O (od wyjazdu z terenu Rinnen 
Polska Spółka z o.o. Spedycja Międzynarodowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
Nr 408)” planowana kwota 50.000 zł., w I półroczu nie zrealizowano wydatku. Na 
zadanie został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 04.07.2013r. 

5. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa” planowana 
kwota w roku budżetowym 26.200.797 zł. (środki z UE w kwocie 20.820.856 zł. oraz 
wkład własny z budżetu państwa i powiatu 5.379.941 zł.). Po przetargu łączna kwota 
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zadania wynosi 20.505.369 zł., w tym do realizacji w 2013r. 11.820.855 zł., z czego 
zrealizowano 370.086 zł. (wydatek obejmuje częściowe wykonanie robót budowlanych). 
Do zapłaty pozostają prace odebrane i zafakturowane na kwotę 879.462 zł., realizacja 
zadania przebiega według zaplanowanego harmonogramu rzeczwo-finansowego 

6. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa” – planowana 
kwota 3.690 zł., zrealizowano 3.690 zł., dotyczy aktualizacji operatu wodno - prawnego 
dotyczącego zmiany decyzji środowiskowej na w/w zadanie. 

7. zakup remontera – patcher – planowana kwota 160.000 zł. na dzień 30.06 br nie 
dokonano wydatku, jednak sprzęt został dostarczony do siedziby jednostki i przyjęty 
protokołem zdawczo-odbiorczym.  Płatność w wysokości 159.900 zł. zostanie 
uregulowana na początku II półrocza, 

8. zakup używanej przyczepy ciągnikowej do której zamontowany zostanie patcher – 
planowana kwota 8.500 zł., zrealizowano 8.500 zł. 

 
Ponadto jednostka ta ma zaplanowane wydatki w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych w kwocie 1.703.838 zł., w tym: na wydatki bieżące (§2910 – zwrot dotacji oraz 
płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości), zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranej dotacji za 2012 
rok dotyczącej zrealizowanego zadania „Remont drogi nr 1437 O Miejsce Odrzańskie – granica 
woj. (1+805-2+005)” w kwocie 3.838 zł. które zrealizowano w 100% w stosunku do planu; na 
wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa drogi nr 1403 O Roszowice  - Biadaczów w ciągu ul. 
Palnetorza w Cisku na odcinku od km 8+390 do 9+028” – planowana kwota 870.044 zł. oraz na 
zadanie „Przebudowa drogi nr 1408 O Zdzieszowice – Mechnica na odcinku od km 1+763 do 
2+963”- planowana kwota 829.956 zł., zadania są w trakcie realizacji jednak na dzień 30.06 br. 
wykonanie ich jest 0 zł. W fazie końcowej znajduje się przebudowa drogi nr 1408 O. Na początek 
lipca wykonawca zgłosił odebranie wykonanych prac na przedmiotowym odcinku.  
 
8. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu. 
 

    W planie finansowym Starostwa Powiatowego są realizowane wydatki w poniższych działach i 
rozdziałach: 
 
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
rozdział 01005 - Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan wynosi 2.000 zł., z 

czego zrealizowano 0 zł., w I półroczu wydatków nie zrealizowano (realizacja 
zadania nastąpi w IV kwartale 2013r.) 

dział 020 - Leśnictwo 
rozdział 02001 - Gospodarka leśna - plan wynosi 35.754 zł., z czego zrealizowano kwotę 

17.719 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za wyłączenie 
gruntu rolnego z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej), co stanowi 49,6% 
wykonania planu,  

rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - plan wynosi 18.645 zł., z czego zrealizowano 
8.382 zł., na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, co stanowi 45% 
wykonania planu (nadzór w lasach niepaństwowych nie będących własnością 
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Skarbu Państwa – nadleśnictwa: Kędzierzyn i Rudy Raciborskie), 
dział 600 – Transport i łączność 
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan wynosi 45.179 zł., z czego zrealizowano 

45.103 zł.-dotacje na zadania bieżące, co stanowi 99,8% wykonania planu, w 
tym: 

 dotacje – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś – 45.103 
zł., 

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
rozdział  70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wynosi 233.000 zł., z czego 

zrealizowano 62.563 zł., co stanowi 26,9 % wykonania planu (w tym: plan 
wydatków Skarbu Państwa -68.000 zł. z czego zrealizowano 14.321 zł., i plan 
wydatków Powiatu -165.000 zł., z czego zrealizowano 48.242 zł. (w tym: 
150.000zł., na wypłatę odszkodowań o nabycie prawa własności gruntu –dotyczy 
zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-
Bierawa”) w tym: 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 46.800 zł, z czego zrealizowano 10.142 zł  co stanowi 
21,7% wykonania planu, w tym: 

 sporządzenie operatów szacunkowych  (Skarb Państwa) – 4.938 zł., 
 ogłoszenia nieruchomości (Powiat) – 303 zł., 
 ogłoszenia nieruchomości (Skarb Państwa) –1.476 zł., 
 usuniecie odpadów niebezpiecznych (azbestu) z koryta kanału Kłodnica (Skarb 

Państwa) – 3.425 zł. 
 zakup usług obejmujących tłumaczenie – plan wynosi 400 zł., z czego zrealizowano 191 zł  co 

stanowi 47,8% wykonania planu, w tym: usługi obejmujące tłumaczenie (Skarb Państwa)-
191zł., 

 opłaty za administrowanie i czynsze – plan wynosi 6.000 zł., z czego zrealizowano 1.213 zł  
co stanowi 20,2% wykonania planu, w tym: czynsz za lokale mieszkalne w budynku przy ul. 
Zielonej w Kędzierzynie - Koźlu (Skarb Państwa)  -1.213 zł., 

 opłaty i składki – plan wynosi 7.000 zł., z czego zrealizowano 5.583 zł., co stanowi 79,8% 
wykonania planu  w tym: 

 wpis do księgi wieczystej (Powiat) – 3.640 zł.,/ujawnienie w księgach wieczystych 
prawa własności nieruchomości Decyzja nr 1/2012 Starosty Kędzierzyńsko-
Kozielskiego z dnia 29.10.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ 
 koszty notarialne (Powiat) -1.943 zł., 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 14.600 zł., z czego zrealizowano 3.078 zł., co 
stanowi 21,1% wykonania planu  w tym; 

 podatek od nieruchomości (Skarb Państwa) – 3.078 zł., 
 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 2.000 zł., w I 

półroczu wydatków nie zrealizowano, 
 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 150.000 zł., z czego 

zrealizowano 42.256 zł., co stanowi 28,2% wykonania planu, w tym: decyzje orzekające 
wysokość odszkodowania za przejecie nieruchomości- działek w związku z realizacją 
inwestycji polegającej na budowie nowego i rozbiórce istniejącego mostu w ciągu drogi 1404 
O Cisek-Bierawa (Powiat) – 42.256 zł., 

 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan wynosi 6.200 zł., z czego 



 22 

zrealizowano 100 zł., co stanowi  1,6 % wykonania planu, w tym: 
 koszty postępowania sądowego (Powiat) – 100 zł., 

dział 710 – Działalność usługowa 
rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - plan wynosi 200.940 zł., z czego 

zrealizowano 15.886 zł co stanowi 7,9 % wykonania planu, są to tylko wydatki 
związane z realizacją statutowych zadań, (w tym: plan wydatków Skarbu Państwa 
-50.000 zł. z czego zrealizowano 0 zł./realizacja zadań nastąpi w II półroczu 
2013r./, plan wydatków Powiatu -150.940 zł., z czego zrealizowano 15.886 zł., co 
stanowi 7,9% wykonania planu /w II półroczu 2013r. zostaną podpisane umowy 
m.in. na zakup licencji, programów i serwis oprogramowania z GEO-INFO 6/), w 
tym: 

 zakupów materiałów i wyposażenia – plan wynosi 15.000 zł., z czego  zrealizowano 6.941 zł.,  
co stanowi  46,3% wykonania planu, w tym: 

 zakup akcesoriów komputerowych (w tym tuszy do drukarek) – 6.056 zł., 
 zakup materiałów papierniczych do drukarek – 762 zł., 
 zakup dziurkacza– 123 zł., 

      W II półroczu z powyższych środków zamierza się dokonać zakupu licencji GEO – INFO 6. 
 zakup  pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan wynosi 500 zł., z czego 

zrealizowano  149 zł, co stanowi 29,8% wykonania planu, 
 zakup usług remontowych - plan wynosi 5.000 zł., z czego zrealizowano                          

1.148 zł., co stanowi  23% wykonania planu, w tym: 
 naprawa kserokopiarek – 1.148 zł., 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 159.840 zł., z czego zrealizowano  6.065 zł., co 
stanowi   3,8% wykonania planu, w tym: 

 konserwacje i przeglądy sprzętu/kserokopiarek – 443 zł., 
 przewóz akcesoriów komputerowych – 86 zł., 
 wykonanie pieczątek-  112 zł., 
 serwis oprogramowania, nadzór nad eksploatacja programów – 5.424 zł., 

 zakup usług dostępu do sieci Internet - plan wynosi 3.000 zł., z czego zrealizowano 0 zł., 
 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – plan wynosi 8.000 zł., z czego 

zrealizowano 1.002 zł., co stanowi  12,5% wykonania planu, 
 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 2.500 zł., z czego zrealizowano  311 zł., co stanowi  

12,4 % wykonania planu, 
 różne opłaty i składki – plan wynosi 100 zł., z czego zrealizowano 0 zł.,   
 szkolenia pracowników– plan wynosi 7.000 zł., z czego zrealizowano 270 zł., co stanowi  

3,9% wykonania planu, 
dział 750 – Administracja publiczna 
rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 

Wydatki realizowane w ramach programu EFS pn. System Informacji o 
Funduszach Europejskich na lata 2007-2013. 

Plan wynosi 71.000 zł., z czego zrealizowano 30.741 zł., co stanowi 43,3%, 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 – 43.945 zł., z czego zrealizowano 

17.784  zł, co stanowi 40,5% wykonania planu, 
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 wynagrodzenia osobowe – współfinansowanie budżet państwa  – plan wynosi 7.755 zł., z 
czego zrealizowano 3.138 zł, co stanowi  40,5% wykonania planu, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki EFS – plan wynosi 3.123 zł., z czego zrealizowano  
3.066 zł, co stanowi   98,2% wykonania planu, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne– współfinansowanie budżet państwa – plan wynosi 551 zł., 
z czego zrealizowano 541 zł., co stanowi 98,2% wykonania planu, 

 składka ZUS – środki EFS – plan wynosi – 8.049 zł., z czego zrealizowano 3.349 zł., co 
stanowi  41,6% wykonania plan, 

 składka ZUS – współfinansowanie budżet państwa – plan wynosi – 1.420 zł., z czego 
zrealizowano 591 zł., co stanowi   41,6% wykonania planu, 

 składka FP – środki EFS – plan wynosi – 1.153 zł., z czego zrealizowano  
480 zł., co stanowi  41,6% wykonania planu, 

 składka FP – współfinansowanie budżet państwa  – plan wynosi – 204 zł., z czego 
zrealizowano  85 zł., co stanowi 41,7% wykonania planu, 

 zakup materiałów i wyposażenia – środki EFS – plan wynosi 3.230 zł., czego zrealizowano   
1.451 zł., co stanowi   44,9 % wykonania planu, 

 zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie budżet państwa – plan wynosi – 570zł., 
z czego zrealizowano  256 zł., co stanowi 44,9% wykonania planu, w tym (wraz ze środkami 
EFS): 

 zakup materiałów papierniczych – 1.142 zł., 
 zakup artykułów spożywczych – poczęstunek -565 zł., 

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

 podróże służbowe krajowe – współfinansowanie budżet państwa – plan wynosi – 150zł., z 
czego zrealizowano 0 zł, co stanowi 0% wykonania planu ,  

rozdział 75011 -Urzędy wojewódzkie - plan wynosi 232.120 zł., z czego zrealizowano 124.503 zł., 
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 53,6% wykonania 
planu, 

rozdział 75019 - Rady powiatów - plan wynosi 398.680 zł., z czego zrealizowano 154.835 zł., co 
stanowi 38,8% wykonania planu, w tym: 

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano 7.817 zł. co stanowi 31,9 % 
wykonania planu tych wydatków, który wynosi 24.490 zł. w tym: 

 zakupy materiałów i wyposażenia –plan wynosi 9.500 zł., zrealizowane wydatki 4.519 zł., co 
stanowi 47,6% wykonania planu, w tym: 

 zakupy, wody mineralnej, kawy, ciastek, napoi na potrzeby sesji rady powiatu -
3.574 zł.,  

 zakup wiązanek okolicznościowych – 50 zł.,  
 zakup upominków z okazji wizyty radnych w powiecie Hohenlohekreis – 895 zł., 

 zakupy usług pozostałych – plan wynosi 9.900 zł., z zrealizowano 1.838 zł., co stanowi 18,6% 
wykonania planu, w tym na wprowadzenie uprawnień do podpisu elektronicznego 
Przewodniczącego Rady Powiatu – 171 zł., przewóz delegacji radnych powiatu do 
Hohenlohekreis – 1.667 zł., 

 usługi telefonii komórkowej – plan stanowi 3.590 zł., z czego zrealizowano 1.130 zł., co 
stanowi 31,5% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników –plan wynosi 1.500 zł., zrealizowane wydatki 330 zł., co stanowi 22% 
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wykonania planu, 
2) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (delegacje krajowe – 119 zł, diety – 135.582 zł., 
delegacja zagraniczna Niemcy - Hohenlohekreis w dniach 06.06-09.06-2013r. – 1.522 zł.) 
zrealizowano w kwocie 137.223 zł., co stanowi 38,7% w stosunku do planu tych wydatków, który 
wynosi 354.600 zł., 
3) na dotacje na zadania bieżące tj. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków 
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – plan wynosi 19.590 zł., a 
zrealizowano wydatki w kwocie 9.795 zł., co stanowi 50,0% wykonania planu, w tym: 

 składka- Związek Powiatów Polskich – 5.885 zł.,  
 składka Euroregion Pradziad  -3.910 zł. 

 
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - plan wynosi 8.497.412 zł., z czego zrealizowano 

3.533.458 zł., co stanowi 41,6% wykonania planu, w tym: 
I) ogółem wydatki bieżące - plan wynosił 7.143.523 zł., z czego zrealizowano 3.529.399 zł., co 

stanowi 49,4% wykonania planu, w tym m.in.: 
1) wydatki jednostek budżetowych – plan wynosił 7.103.918 zł., z czego zrealizowano 
3.520.378 zł., co stanowi 49,6 % wykonania planu, w tym m.in.: 
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan wynosi 5.293.303 zł., z czego 

zrealizowano 2.664.498 zł., co stanowi 50,3 % wykonania planu tych wydatków,  
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan wynosi 1.810.615 zł., z czego 

zrealizowano 855.880 zł., co stanowi 47,3 % wykonania planu tych wydatków, w tym na: 
- zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 809.308 zł., z czego zrealizowano 

366.611 zł., co stanowi 45,3% wykonania  planu rocznego (zakup materiałów 
papierniczych do drukarek – 6.061 zł., programy, licencje, akcesoria komputerowe, 
tusze do drukarek – 25.835 zł., druki komunikacyjne – 289.053 zł., paliwo i akcesoria 
do samochodu służbowego /akcesoria –żarówki i wycieraczki , środki do pielęgnacji 
samochodu/ – 6.653 zł., artykuły biurowe – 4.304 zł., prenumerata czasopism i 
literatury fachowej – 4.526 zł., środki czystości i higieny /papier toaletowy, ręczniki 
papierowe, mydło w płynie, koncentraty myjące w płynie/ – 11.052 zł., artykuły 
potrzebne do utrzymania budynku – 3.988 zł., dzienniki budowy, karty drogowe, karty 
parkingowe – 2.184 zł., materiały na organizowanie spotkania, wyposażenie magazynu 
PCZK /zakup akumulatora -103 zł., zakup filtropochłaniaczy – 8.118 zl., organizacja 
konkursu „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi 
nikomu”- 1.554 zł./ - 9.775 zł., wyposażenie i meble (w tym: zakup pilotów do 
uruchomienia bramki wjazdowej na parking – 120 zł., zakup aparatów telefonicznych -
84 zł., zakup bibularza -160 zł., zakup bębna do kserokopiarki -338 zł., zakup 
wycieraczek -537 zł., zakup wentylatorów – 188 zł., zakup wyposażenia apteczki -
90zł., zakup krzeseł podnóżek – 1.641 zł., pozostałe drobne zakupy – 22 zł.)- 3.180 zł., 

- zakup leków i materiałów medycznych – plan wynosi 1.000 zł., a zrealizowano 0 zł.,  
- zakup książek – plan wynosi 2.000 zł, a zrealizowano 375 zł., co stanowi 18,7% 

wykonania  planu rocznego, 
- zakup energii – plan wynosi 231.416 zł, a zrealizowano  108.951 zł., co stanowi 47,1 % 

wykonania planu, 
- zakup usług remontowych – plan wynosi 15.600 zł., a zrealizowano 4.359 zł., co 

stanowi 27,9 % wykonania planu, (tj. naprawa kserokopiarek – 1.974 zł., naprawa 
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sprzętu komputerowego – 86 zł., naprawa żaluzji – 450 zł., naprawa samochodu 
służbowego – 440 zł., naprawa drobnego sprzętu – 363zł., naprawa lamp awaryjnych 
w budynku SP Damrota 30 – 1.046 zł.),  

- zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 2.400 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 
1.013 zł, co stanowi 42,2 % wykonania planu (badania profilaktyczne pracowników 
Starostwa), 

- zakup usług pozostałych – plan wynosi 402.193 zł., a zrealizowano w kwocie 
173.851zł., co stanowi 43,2%  wykonania planu (w tym m.in.: usługi pocztowe – 
38.751zł., wywóz nieczystości i odpadów – 6.618 zł., odprowadzenie ścieków – 
2.638zł., obsługa prawna – 23.616 zł., obsługa specjalistycznych programów /dla 
wydziałów: Finansowo-Budżetowego, Organizacyjnego, Budownictwa, Oświaty/ - 
40.221zł., ochrona budynków Starostwa – 1.931 zł., wykonanie tablic rejestracyjnych 
– 25.790zł., wykonanie pieczątek, oprawa dzienników, protokołów – 2.530 zł., 
konserwacja, przegląd sprzętu i kserokopiarek – 4.734 zł., koszty i prowizje bankowe – 
1.492 zł., badanie techniczne, mycie samochodu i wyważanie kół – 1.709 zł., 
wykonanie teczek dla Wydziału Komunikacji – 3.598 zł., konserwacja dźwigu KONE 
– 2.592 zł., ocena stanu technicznego urządzeń i budynków SP – 852 zł., zimowe 
utrzymanie placu przed budynkami SP- 7.985 zł., legalizacja gaśnic – 1.127 zł., usługi 
hotelarskie – 472 zł., konserwacja i przegląd klimatyzacji i agregatu prądotwórczego -
307 zł., usługi transportowe-15 zł., ogłoszenia w prasie i radio o konkursach na 
stanowiska dyrektorów w podległych jednostkach oraz o wszczęciu postępowania w 
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji „Budowa mostu w 
ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa”- 6.873 zł.), 

- zakup usług dostępu do sieci Internet – plan wynosi 14.200 zł., a zrealizowano wydatki 
w kwocie 11.467 zł., co stanowi 80,8% wykonania planu, (w tym : zakup usług 
internetowych – 5.791 zł., abonament roczny LEX -1.181 zł., założenie strony BIP – 
3.007 zł., dostęp do portalu Prawa Zamówień Publicznych– 1.488 zł.), 

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – plan wynosi 18.200 zł., a 
zrealizowano wydatki w kwocie 6.646 zł., co stanowi 36,5% wykonania planu, 

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – plan wynosi 80.200 zł., a 
zrealizowano wydatki w kwocie 35.201 zł., co stanowi 43,9% wykonania planu, 

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan wynosi 6.400 zł., a zrealizowano 
wydatki w kwocie 3.229 zł., co stanowi 50,5 % wykonania planu, 

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – plan wynosi 2.500 zł., a 
zrealizowano 0 zł.,  

- podróże służbowe krajowe  - plan wynosi 15.200 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 
6.499 zł., co stanowi 42,8% wykonania planu (podróże służbowe krajowe 
pracowników Starostwa – 3.477 zł., ryczałt za dojazdy lokalne – 1.592 zł., bilety 
autobusowe  - 1.430 zł.), 

- podróże służbowe zagraniczne – plan wynosi 4.200 zł., a zrealizowano wydatki w 
kwocie 1.220 zł., co stanowi 29% wykonania planu, (delegacji Niemcy –
Hohenlihekreis) 

- różne opłaty i składki  - plan wynosi 39.390 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 
27.184 zł., co stanowi 69% wykonania planu (abonament RTV – 61 zł., ubezpieczenie 
budynków, maszyn i urządzeń - 5.906 zł., ubezpieczenie: sprzętu elektrotechnicznego, 
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przedmiotów od stłuczenia , od kradzieży z włamaniem i rabunku, maszyn, urządzeń i 
aparatów technicznych od awarii, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 
17.716zł., ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 2.422 zł., ubezpieczenie wyjazdu 
do Hohenlohekreis – 307 zł., ubezpieczenie imprezy PIKNIK Rodzinny -772 zł.), 

- odpisy na ZFŚS  - plan wynosi 108.280 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 
82.000zł., co stanowi 75,7% wykonania planu, 

- podatek od nieruchomości  - plan wynosi 7.500 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 
3.544zł., co stanowi 47,3% wykonania planu, 

- opłaty na rzecz budżetu państwa – plan wynosi 2.000 zł., a zrealizowano wydatki w 
kwocie 80 zł., co stanowi 4% wykonania planu, 

- opłaty na rzecz budżetów JST – plan wynosi 500 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 
40 zł., co stanowi 8% wykonania planu, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – plan wynosi 
408 zł., a zrealizowano 408 zł. /korekta podatku od nieruchomości – działka 2181/2 
położona przy PUP K-Koźle – lata 2008-2012/, co stanowi 100% wykonania planu, 

- pozostałe odsetki – plan wynosi 2.800 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 778 zł., co 
stanowi 27,8 % wykonania planu, w tym odsetki – zwrot kart pojazdów, 

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 16.820 zł., a 
zrealizowano wydatki w kwocie 9.871 zł., co stanowi 58,7% wykonania planu, w tym 
zwrot za karty pojazdów, 

- koszty postępowania sądowego – plan wynosi 4.700 zł., a zrealizowano wydatki w 
kwocie 2.136 zł., co stanowi 45,4% wykonania planu, 

- szkolenia pracowników – plan wynosi 23.400 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 
10.417 zł., co stanowi 44,5% wykonania planu, 

2) dotacje na zadania bieżące w tym: dotacje celowe przekazywane do samorządu 
wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego – plan wynosi 4.000 zł. i dotyczy finansowania 
funkcjonowania biura informacyjnego w zakresie pozyskiwania środków z funduszy 
europejskich, z czego zrealizowano 2.500 zł., co stanowi 62,5% wykonania planu 

3)  świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan wynosił 14.800 zł., z czego zrealizowano 
6.521zł., co stanowi 44,1% wykonania planu w tym: 

  - zwrot części kosztów zakupionych okularów korekcyjnych pracowników Starostwa na 
podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – 2.000 zł., 

  -  wypłata ekwiwalentu –odzież robocza -1.096 zł., 
  -  zakup wody mineralnej dla pracowników Starostwa Powiatowego – 3.125 zł., 
  - zakup upominków w związku z przejściem na emeryturę -300 zł., 
4) 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 na projekt pn. 
„„Platforma e-administracja Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” – plan wynosił 20.805zł. 
z czego zrealizowano 0 zł. 

  II) wydatki majątkowe - plan wynosił 1.353.889 zł z czego zrealizowano 4.059 zł., co                      
stanowi 0,3 % wykonania planu, w tym m.in.: 

 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan wynosi 1.353.889 zł., z 
czego zrealizowano wydatki w kwocie 4.059 zł., co stanowi 0,3% wykonania planu w tym:  
- na zakup głowicy drukującej do plotera wielkoformatowego OCE dla Wydziału Geodezji, 
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Kartografii, Katastru i Nieruchomości w kwocie 4.059 zł.,  
- na opracowanie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwanego 
„Planem Transportowym” – planuje się 40% zadania zrealizować w 2013r., natomiast 60% 
w 2014r. kwota zadania – 100.000 zł., 
- opracowanie cyfryzacji analogowej mapy zasadniczej terenu powiatu I etap -300.000 zł.- 
Wydział Geodezji planuje to zadanie zrealizować częściowo w 2013r., a częściowo w 
2014r., 
-na realizacje projektu pn.: ”Platforma e-administracja Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego”-938.429 zł. (środki UE 665.630 zł., wkład własny wraz z kosztami 
niekwalifikowanymi -272.799zł.)-wniosek na dzień 30.06 br. nie został przyjęty przez 
Urząd Marszałkowski do realizacji, 
- zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Oświaty – 11.400 zł.- wydatków nie 
zrealizowano, 

 
 rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa - plan wynosi 24.000 zł., z czego zrealizowano 20.086 zł., 

co stanowi 83,7% wykonania planu, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenia i 
pochodne w kwocie 9.430 zł., co stanowi 94,6% wykonania planu tych wydatków,  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano w kwocie 996 
zł, co stanowi 43,8% wykonania tych planu oraz świadczenia na rzecz osób 
fizycznych w kwocie 9.660 zł co stanowi 82,1% wykonania planu tych wydatków, 

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 273.300 zł., z czego 
zrealizowano kwotę 66.106 zł., co stanowi 24,2% wykonania planu, w ramach 
tego rozdziału zrealizowano, wydatki w kwocie 31.408 zł. na poniższe imprezy: 

 Współorganizacja VI Międzyszkolnego Turnieju Języka Niemieckiego – ZS Nr 
3 – 1.000 zł., 

 Współorganizacja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Budowlanej – Złota 
Kielnia –ZS Nr1 - 629 zł., 

 Współorganizacja III Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt –ZS Nr 1 -
800 zł., 

 Wspólorganizacja konkursu Mistrza Ortografii – ZS Nr 1 - 700 zł., 
 Współorganizacja II Konkursu Chemiczna Głowa – ZS Nr 3 – 1.200 zł., 
 Współorganizacja IV Konkursu Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskiej – ZS nr 1 -

880 zł., 
 Współorganizacja Turnieju Wiedzy o Śląsku – 1.000 zł., 
 Współorganizacja Wojewódzkich Zawodów Szkół Specjalnych – Mały 

Olimpijczyk – 986 zł., 
 Współorganizacja Przeglądu Teatralnego DEBIUT – 1.000 zł., 
 Współorganizacja II Opolskich Zawodów Karate SEI BUDOKAI – 1.760 zł., 
 Wspólorganizacja Dni Kultury Kresowej /współfinansowanie wydania tomika 

wierszy B. Urgacz/– 1.000 zł., 
 Organizacja Powiatowego Pikniku Rodzinnego – Odra Rzeka Muzyką Płynąca 

– 8.981 zł., 
 Współorganizacja Zawodów Pożarniczych – 1.000 zł., 
 Współorganizacja Dnia Dziecka – Morsy Dzieciom – 1.310 zł., 
 Wspólorganizacja XXXVI Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju 
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Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 300 zł., 
 Współorganizacja imprezy Pływała 2013 -996 zł., 
 Współorganizacja Imprezy Najlepszego Sportowca,– 1.500 zł., 
 Współorganizacja IX Ogólnopolskiego Spływu Twardzieli Rzeką Odrą 2013 – 

1.000zł., 
 Współorganizacja samochodowej imprezy RALLY GALA 2013 -1.500 zł.  
 Współorganizacja z Fundacją ROMANE PSZAŁA Międzynarodowego Dnia 

Romów -2.000 zł., 
 Współorganizacja XXI edycji Pierwszej Pomocy PCK -682 zł., 
 Współorganizacja z Zespołem Pieśni i Tańca KOMORNO wystawy połączonej 

z koncertem – 786 zł., 
 Udział pracowników Starostwa w zawodach samorządowców  -Drużyna SP 

Bowling – 100 zł., 
 Współorganizacja Zawodów Wędkarskich – 298 zł. 

Pozostałe wydatki związane z promocją Powiatu – 34.698 zł. , w tym: 
 emisja życzeń, kondolencji, informacje o działalności Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, 

jednostek organizacyjnych Powiatu w mediach – 21.360 zł., 
 wiązanki okolicznościowe – 368 zł., 
 materiały promocyjne (mapy powiatu, torby upominkowe, okładki okolicznościowe)  – 

7.214 zł., 
 zakupy upominków i koszty przewozu delegacji powiatu do Niemiec – Hohenlohekreis – 

2.049 zł., 
 pozostałe koszty reprezentacyjne (kawa, ciastka, woda mineralna) – 3.707 zł., 

rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan wynosi 2.400 zł., środki na wydatki związane z 
realizacją projektu pn.: „Zintegrowane podejście terytorialne- szansą rozwoju 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” w I 
półroczu br. wydatków nie zrealizowano, 

dział 752 – Obrona narodowa 
rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - plan wynosi 3.500 zł., realizacja wydatków w II 

półroczu, 
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan wynosi 62.500 zł., z czego zrealizowano 

4.000 zł., co stanowi 6,4% wykonania planu, 
dział 757 – Obsługa długu publicznego 
rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego – plan wynosi 1.009.343 zł., z czego zrealizowano 306.665 zł., co 
stanowi 30,4% wykonania planu, (w tym odsetki od kredytu –odsetki od kredytu 
– PKO BP /2010r/– 165.973 zł., odsetki od kredytu – CITI Bank – 44.113 zł., 
odsetki od kredytu – PKO BP /2011r/ – 55.432 zł., odsetki od kredytu – PKO BP 
/2012r/ – 41.147 zł.,), 

dział 758 – Różne rozliczenia 
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - plan początkowy wynosił 435.000 zł., w tym: rezerwa 

ogólna – 140.000 zł., rezerwa celowa na Oświatę i Wychowanie – 145.000 zł., 
rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000 zł. 

                                  Dnia 19.03.2013 r. Uchwałą Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr 
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XXXIII/255/2013 zwiększono rezerwę ogólną o 394.825zł. 
Do dnia 30.06.2013r. uruchomiono środki rezerw w łącznej kwocie 

250.482zł., w tym: 240.054 zł. z rezerwy ogólnej, 10.428 zł. z rezerwy celowej na 
Oświatę i Wychowanie.  

Na dzień 30.06.2013r. pozostała kwota rezerw wynosi 582.443 zł., w tym: 
rezerwa ogólna – 294.771 zł., rezerwa celowa na Oświatę i Wychowanie – 
134.572 zł. oraz rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego – 
153.100 zł. 

dział 801 – Oświata i wychowanie 
rozdział  80102  -   Szkoły podstawowe specjalne – plan wynosi 612.309 zł., z czego zrealizowano 

255.431 zł., co stanowi 41,7% 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 
247.735 zł co stanowi 41% wykonania planu tych wydatków, na wypłatę 
odszkodowania za niewypłaconą w 2012 roku dotację dla Zespołu Niepublicznych 
Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełosprawnościami, 
Autyzmem w kwocie 7.696 zł co stanowi 100% wykonania planu tych wydatków, 

rozdział  80111 -  Gimnazja specjalne - – plan wynosi 202.080 zł., z czego zrealizowano 95.057zł., 
co stanowi 47% wykonania planu, w tym 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, 

rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (Powiatowy Zarząd 
Oświaty) - plan wynosi 18.598 zł., z czego zrealizowano 10.112 zł. (dotyczy 
kosztów eksploatacji), co stanowi 54,4% wykonania planu, 

rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące - plan wynosi 1.417.036 zł., z czego zrealizowano 
506.351 zł., co stanowi 35,7% wykonania planu w tym na: dotacje podmiotowe 
dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej gdzie plan 
wynosi 1.412.878 zł. a wykonanie 504.573 zł. co stanowi 35,7% wykonania planu 
w tym: 

 Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego – Tomasz Kubala – 68.287zł., 
 Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego – Tomasz Kubala – 

33.727 zł.,  
 Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -5.107 zł., 
 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu – LO dla Młodzieży 

– 85.620 zł., 
 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu - LO dla Dorosłych 

– 3.361 zł., 
 Centrum Nauki i Biznesu Żak – LO dla Dorosłych-73.016 zł., 
 Centrum Nauki i Biznesu Żak- Uzupełniające LO dla Dorosłych- 44.260 zł., 
 Fundacja dla Dobra Publicznego – LO dla Dorosłych  - 103.471 zł., 
 Fundacja dla Dobra Publicznego Uzupełniające LO dla Dorosłych – 79.779 zł., 
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 Piotra Chromika Brzeg – LO dla Dorosłych – 7.945 zł., 
oraz na wydatki bieżące związane z częściowym sfinansowaniem etatu nauczyciela prowadzącego 
nauczanie religii Kościoła Zieloświątkowego gdzie plany wynosi 4.158 zł a zrealizowano wydatki 
w kwocie 1.778 zł., co stanowi 42,8% wykonania planu, 
rozdział 80123 - Licea Profilowane (Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego- Liceum 

Profilowane dla Dorosłych) - plan wynosi 12.744 zł., z czego zrealizowano 
wydatki 4.412 zł., co stanowi 34,6% wykonania planu (dotacje podmiotowe dla 
niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej), 

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan wynosi 64.898 zł., z czego zrealizowano 31.897 zł., co 
stanowi 49,1% wykonania planu, w tym:  

1) na 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- wydatki w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki projektu :”Dobry zawód lepsza przyszłość” (celem 
projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych 
terenu powiatu a przez to zwiększenie szans na rynku pracy uczniów tych szkół poprzez rozwój 
ich wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych), gdzie plan wynosi 32.954 zł., z czego 
zrealizowano 27.176 zł., co stanowi 82,5% wykonania planu w tym: 
 wynagrodzenia bezosobowe – środki EFS – plan wynosi – 10.118 zł., z czego zrealizowano 

10.118  zł, co stanowi 100% wykonania planu, 
 wynagrodzenia bezosobowe – wkład własny Powiatu – plan wynosi 1.786 zł., z czego 

zrealizowano 1.786 zł, co stanowi  100% wykonania planu, w tym (wraz ze środkami z EFS): 
 zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej – 1.920 zł., 
 zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Nr 3 – 9.984 zł. 

 zakup usług –środki EFS – plan wynosi 17.893 zł., z czego zrealizowano   
12.981 zł., co stanowi  72,6% wykonania planu, 

 zakup usług – wkład własny Powiatu – plan wynosi – 3.157 zł., z czego zrealizowano 2.291zł, 
co stanowi 72,6% wykonania planu , w tym wraz ze środkami z EFS): 

 usługa edukacyjna –egzamin ECDL Start– Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej – 
2.480 zł., 

 usługa edukacyjna – kurs kierowców wózków jezdniowych – Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących – 2.792 zł., 

 usługa edukacyjna – kurs elektromechaniki i mechatroniki – Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących – 10.000 zł., 

2) na dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 
(Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych) - 
plan wynosi  31.944 zł., z czego zrealizowano wydatki 4.721  zł., co stanowi 14,8% wykonania 
planu; od września br. planuje się sfinansować w ramach tych środków otwarcie dodatkowego 
oddziału. 
rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – szkoły niepubliczne (Wojewódzki Zakład 

Doskonalenia Zawodowego- Szkoły Zawodowe Specjalne) - plan wynosi 
407.275zł., z czego zrealizowano wydatki 140.095 zł., co stanowi 34,4% 
wykonania planu, w tym: dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej 
placówki oświatowo – wychowawczej, 

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego – plan wynosi 600.000 zł., w I półroczu nie zrealizowano 
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wydatków, środki zostaną uruchomione po 30.08 br. gdyż zgodnie z zapisem 
art.90 ust 8 i ust 9 Ustawy o systemie oświaty organowi prowadzącemu – 
Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” –można je uruchomić po ogłoszeniu OKE 
wyników egzaminów zawodowych na słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjne 
kursy zawodowe w tej szkole/ 

rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione – szkoły niepubliczne - plan 
wynosi 2.595.348 zł., z czego zrealizowano 470.062 zł., co stanowi 18,1% 
wykonania planu /niewykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, że 
planowana liczba uczniów w Centrum Nauki i Biznesu Żak, Fundacji dla Dobra 
Publicznego i TEB to 1370 osób a uczęszczających czyli takich , którzy w danym 
miesiącu zaliczyli 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych to 710 osób. 
Weryfikacja planu nastąpi do 30.08 br. i ewentualnie niewykorzystane środki 
zostaną przeznaczone na zakup energii dla szkół publicznych/ w tym na: 

1) dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej, 
w tym: 

 Twojej Szkoły – Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych – 24.389 zł., 
 Policealnej Szkoły Zawodowej WZDZ – 2.176 zł., 
 Fundacji dla Dobra Publicznego – PSHE – 140.240 zł., 
 Towarzystwa Edukacji Bankowej – Policealna Szkoła Zawody Medyczne – 

32.051zł., 
 Towarzystwa Edukacji Bankowej – Policealna Szkoła Zawody Pozostałe – 

73.250zł., 
 Towarzystwa Edukacji Bankowej – Policealne Zawody Medyczne stacjonarne – 

18.968zł., 
 Centrum Nauki i Biznesu Żak – Policealna Szkoła – 178.988 zł., 

rozdział 80146  - Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli (Doradztwo metodyczne) - plan wynosi 
45.501 zł., z czego zrealizowano 22.750 zł., co stanowi 50,0% wykonania planu, 
w tym dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego (dotacja jest przeznaczona 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), 

rozdział 80195 - Pozostała działalność  - plan wynosi 48.475 zł., z czego zrealizowano 227 zł., co 
stanowi 0,5% wykonania planu /realizacja zakupu dwóch dodatkowych licencji 
programu VULCAN na analizę porównawczą warunków kształcenia w szkołach 
publicznych oraz na obsługę dotacji udzielonych szkołom niepublicznym w II 
półroczu 2013r./, w tym:  

 wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosi – 2.500 zł., z czego zrealizowano 0 zł,  
 zakup usług – plan wynosi 13.975 zł., z czego zrealizowano 227 zł., co stanowi  1,6 % 

wykonania planu, 
 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –plan wynosi 32.000 zł., z 

czego zrealizowano 0 zł,  
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dział 851 – Ochrona zdrowia 
rozdział 85111 – Szpitale ogólne (§ 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 na wydatki związane z 
dostosowaniem szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą na lata 2013-2016 w tym: spłata rat 
kapitałowych kredytu dotyczącego niezakończonego zadania inwestycyjnego pn. 
”Przebudowa i rozbudowa budynku A Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie-
Koźlu”-1.800.000 zł., „Budowa lądowiska dla helikopterów” – 1.000.000 zł., 
„Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i rozbudowę 
szpitala Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu – budynki A i A1” – 360.000 zł. oraz 
na zakup specjalistycznego zestawu do usuwania zaćmy dla Oddziału Okulistyki-
8.000 zł. – plan ogólny wynosi 3.168.000 zł., z czego zrealizowano 0 zł.,  

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan wynosi 3.500 zł., z czego zrealizowano 0 zł.,  
rozdział 85195 – Pozostała działalność (Promocja zdrowia) - plan wynosi 3.900 zł., z czego 

zrealizowano 1.608 zł., co stanowi 41,2% wykonania planu, tym: 
 wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosi 1.700 zł., z czego zrealizowano 1.608 zł., co 

stanowi 94,6% wykonania planu, 
 zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 2.000 zł., z czego zrealizowano 0 zł.,  
 zakup usług pozostałych – plan wynosi 200 zł., z czego zrealizowano 0 zł.,  
dział 852 – Pomoc społeczna 
rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan wynosi 249.000 zł., z czego 

zrealizowano 104.308 zł., co stanowi 41,9% wykonania planu, w tym dotacje 
celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – koszty 
utrzymania dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych na terenach innych powiatów dla: 

 Powiatu Gostyńskiego– 20.200 zł., 
 Powiatu Prudnickiego– 21.208 zł., 
 Powiatu Tarnobrzeskiego– 19.503 zł., 
 Powiatu Starachowickiego –  209 zł., 
 Powiatu Olesno – 17.718 zł., 
 Powiatu Będzińskiego – 25.470 zł., 

rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan wynosi 1.029.879 zł., z czego zrealizowano 
515.524 zł., co stanowi 50,1% wykonania planu,  w tym dotacja celowa z budżetu 
na finansowanie zadania w zakresie pobytu osób niepełnosprawnych w 
niepublicznym domu pomocy społecznej realizowanego przez Dom Pomocy 
Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźlu,  

rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - plan wynosi 825.351 zł., z czego zrealizowano 348.648 zł., 
co stanowi 42,2% wykonania planu, w tym dotacje celowe przekazane dla 
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze – dzieci z 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przebywające w rodzinach zastępczych lub 
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rodzinnych domach dziecka na terenach innych powiatów: 
 Powiatu Jaworskiego – 6.000 zł., 
 Powiatu Bielsko-Białego-  6.000 zł., 
 Powiatu Siemianowickiego- 6.000 zł., 
 Powiatu Raciborskiego-  44.626 zł., 
 Powiatu Gliwickiego – 6.413 zł., 
 Miasta Gliwice – 14.644 zł., 
 Miasta Opole – 7.920 zł., 
 Powiatu Opolskiego- 51.575 zł., 
 Powiatu Strzeleckiego – 7.677 zł., 
 Powiatu Kartuzy – 3.357 zł., 
 Powiatu Kłodzkiego – 9.011 zł., 
 Powiatu Prudnickiego – 16.630 zł., 
 Powiatu Jeleniogórskiego – 7.200 zł., 
 Miasta – Rybnik – 3.953 zł., 
 Powiatu Rybnickiego – 8.579 zł., 
 Powiatu  Krapkowickiego –  62.400 zł., 
 Powiatu Chrzanowskiego –  13.835 zł., 
 Powiatu – Dąbrowa Górnicza – 5.374 zł., 
 Powiatu Wieluńskiego -  19.835 zł., 
 Powiatu  Krotoszyńskiego- 18.290 zł., 
 Powiatu Tatrzańskiego – 6.000 zł., 
 Powiatu Sieradzkiego– 18.000 zł., 
 Powiatu Gorzowskiego – 5.329 zł., 

dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 
rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan wynosi 

64.976 zł., z czego zrealizowano 44.154 zł., co stanowi 68% wykonania planu, w 
tym: dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora  
finansów publicznych tj. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – 
822zł., dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu – 43.332 zł., 

Dział 853 
Rozdział 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne - plan wynosi 218.921 zł., z 

czego zrealizowano 112.957 zł., co stanowi  51,6% wykonania planu, w tym 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 – 112.957 zł., 

dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza 
rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 3.280 zł., z czego 

zrealizowano 1.640 zł., co stanowi 50,0% wykonania planu, w tym dotacje 
celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące  (dotacja jest 
przeznaczona 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 
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polityki edukacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego), 
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska – plan wynosi 60.600 zł., z czego zrealizowano 
31.817zł., co stanowi 52,5% wykonania planu, w tym wydatki związane z 
realizacją ich statutowych zadań w tym: badanie jakości wód powierzchniowych -
12.875 zł., badanie jakości powietrza – 12.942 zł., aktualizacja programu ochrony 
środowiska do 2015 roku – 6.000 zł. 

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdział 92116 - Biblioteki - plan wynosi 30.000 zł., dotacja dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na 

realizacje zadania w zakresie biblioteki powiatowej – zadania realizowane przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu z czego zrealizowano 
20.000 zł co stanowi 66,7% wykonania planu, 

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wynosi 20.000 zł., na wydatki 
bieżące, 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 w Starym Koźlu kwota 7.500 zł. 
na wydatki związane z remontem elewacji budynku kościoła – likwidacja 
pęknięć w murach, dla  Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w 
Słowikowie kwota 5.000 zł. na wydatki zawiązane z malowaniem stropu i ścian 
budynku kościoła, dla  Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w 
Radoszowie kwota 7.500 zł. na wydatki związane z wymianą pokrycia ścian 
kościoła, okapu, rynien i rur spustowych w drewnianym kościele, wydatki będą 
zrealizowane z II półroczu. 

dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan wynosi 30.000 zł., z czego 

zrealizowano 17.171 zł., co stanowi 57,2% wykonania planu, w tym: 
 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 1.000 zł., czego zrealizowano  zł., co 

stanowi 0% wykonania planu, 
 wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosi 4.000 zł. z czego zrealizowano 1.220 zł. (umowy 

zlecenia za nadzór i organizację imprez na zawodach sportowych), co stanowi 30,5% 
wykonania planu, 

 zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 5.000 zł., z czego zrealizowano 672 zł., co 
stanowi 13,4% wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 20.000 zł., z czego zrealizowano 15.279 zł., co stanowi 
57,2% wykonania planu, w tym: delegacje sędziowskie – 1.320 zł., wynajem Sali sportowej i 
przewóz uczestników zawodów  -13.959 zł. 

            
9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu. 
 

Wydatki powyższej jednostki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat . 
        Wydatki ogółem za I półrocze br. w rozdziale 75411 wynoszą 5.110.894zł. i stanowią 54,3% 
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planu rocznego, który wynosi 9.420.932 zł., w tym: wydatki związane z  wynagrodzeniami  i 
składkami od nich naliczonymi wynoszą 4.067.942 zł. i stanowią 51,5 % planu rocznego tych 
wydatków który wynosi 7.892.868 zł., wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
wynoszą 798.311 zł. i stanowią 71,5% planu rocznego tych wydatków, który wynosi 1.116.694 zł. 
oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych  wynoszą 244.641 zł., co stanowi 59,5 % planu 
rocznego tych wydatków, który wynosi 411.370 zł. 
 
Rezerwy ogólne i celowe 
 

W I półroczu br. z rezerwy ogólnej Rada Powiatu i Zarząd Powiatu dokonali uruchomienia: 
 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/443/2013 z dnia 23.01.2013 r. kwotę 3.100 zł. w tym: 

 dla Starostwa Powiatowego kwotę 3.100 zł., na zwiększenie rezerwy celowej na 
zadania z zakresu zarządzania kryzysowego; 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/255/2013 z dnia 19.03.2013 r. w ramach planu 
finansowego Starostwa Powiatowego kwotę 20.000 zł. na wydatki bieżące, 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 w Starym 
Koźlu kwota 7.500 zł. na wydatki związane z remontem elewacji budynku kościoła – 
likwidacja pęknięć w murach, dla  Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w 
Słowikowie kwota 5.000 zł. na wydatki zawiązane z malowaniem stropu i ścian budynku 
kościoła, dla  Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w Radoszowie kwota 7.500 zł. 
na wydatki związane z wymianą pokrycia ścian kościoła, okapu, rynien i rur spustowych w 
drewnianym kościele, (rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/478/2013 z dnia 27.03.2013 r. kwotę 53.730 zł. na 
wydatki bieżące w tym: 
 dla Starostwa Powiatowego kwotę 45.520 zł., na roczny abonament i wdrożenie 

aplikacji DOTACJE dla szkół niepublicznych w kwocie 13.520 zł., jak również 
wykonanie Instytutu Zarządzania Edukacji VULCAN analizy organizacji szkół dla 
młodzieży prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w kwocie 32.000 
zł., (rozdział 80195 – Pozostała działalność); 

 dla Bursy Szkolnej kwotę 8.210 zł., zasądzone odszkodowanie na rzecz byłego 
pracownika wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu (rozdział 85410 – 
Internaty i bursy szkolne); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 117/485/2013 z dnia 11.04.2013 r. kwotę 10.277 zł. na 
wydatki bieżące w tym: 
 dla  Powiatowego Zarządu Dróg kwotę 7.380 zł., na zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – środki na wykonanie analizy stanu 
technicznego sygnalizacji świetlnej znajdującej się na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła 
II z ul. 1 Maja i ul. Miłą w Kędzierzynie-Koźlu, (rozdział 60014 – Drogi publiczne 
powiatowe); 

 dla Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 2.897 zł., na waloryzację wynagrodzeń 
pracowników oddelegowanych do wykonania zadań w ramach projektu „Poklęcz do 
biznesu 2!” (rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy); 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII z dnia 23.04.2013 r. w ramach planu finansowego 
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Starostwa Powiatowego kwotę 2.000 zł. na wydatki bieżące, w tym na dotacje dla Gminy 
Reńska Wieś na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych (§ 2310 – 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), (rozdział 60014 – 
Drogi publiczne powiatowe); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 118/489/2013 z dnia 24.04.2013 r. w ramach planu 
finansowego Zespołu Szkół Nr 3 kwotę 50.000 zł. na wydatki bieżące –zakup energii 
(rozdział 80130 – Szkoły zawodowe), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/497/2013 z dnia 13.05.2013 r. w ramach planu 
finansowego Starostwa Powiatowego kwotę 2.000 zł. na wydatki bieżące –środki na 
dofinansowanie imprezy współorganizowanej z Ludowym Klubem Jeździeckim LEWADA 
tj. na pokrycie kosztów spektaklu „Kwartet dla trzech aktorów” w wykonaniu artystów 
krakowskiego Teatru Starego, który wystawiony zostanie 31 sierpnia br. w ramach imprezy 
Art.-Cup, (rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 122/501/2013 z dnia 23.05.2013 r. w ramach planu 
finansowego Starostwa Powiatowego kwotę 300 zł. na wydatki bieżące –środki na 
dofinansowanie imprezy współorganizowanej z Polskim Związkiem Wędkarskim pn.: 
„Wędkowanie z Gwiazdą” w ramach organizowanych z okazji Dnia Dziecka zawodów 
wędkarskich, (rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/505/2013 z dnia 28.05.2013 r. kwotę 65.250 zł. na 
wydatki bieżące w tym:  
 dla Starostwa Powiatowego kwotę 1.000 zł., na współfinansowanie imprezy pn.: 

„Powiatowe Zawody Sikawek Konnych”, (rozdział 75075 – Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego); 

 dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej kwotę 57.000 zł., na realizację praktyk 
zawodowych klas żeglugowych, (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe); 

 dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego kwotę 4.000 zł. na zakup 
materiałów potrzebnych do wykonania remontu łodzi, (80140 – Centra kształcenia 
ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego); 

 dla Domu Pomocy społecznej kwotę 3.250 zł. na wypłatę nagrody jubileuszowej, 
(85202- Domy pomocy społecznej); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 124/506/2013 z dnia 29.05.2013 r. w ramach planu 
finansowego Publicznego Ogniska Artystycznego kwotę 2.500 zł. na wydatki bieżące – na 
zakup komputera niezbędnego do obsługi programu SIO (rozdział 85407 – Placówki 
wychowania pozaszkolnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125/508/2013 z dnia 05.06.2013 r. w ramach planu 
finansowego Bursy Szkolnej kwotę 10.000 zł. na wydatki bieżące –zakup energii, (rozdział 
85410 – Internaty i bursy); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 126/518/2013 z dnia 12.06.2013 r. w ramach planu 
finansowego Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 800 zł. na wydatki bieżące –na zakup 
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu dachu na garażu przy ul. 
Piastowskiej 15 (rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/520/2013 z dnia 13.06.2013 r. kwotę 8.697zł. na 
wydatki bieżące w tym:  
 dla Starostwa Powiatowego kwotę 7.697 zł., na wypłatę odszkodowania za 
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niezapłaconą w 2012 roku dotację dla zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych 
dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem , (rozdział 
80102– Szkoły specjalne podstawowe); 

 dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego kwotę 1.000 zł., na wydatki 
zawiązane z organizacją uroczystości oddania do użytku nowych pracowni do 
kształcenia zawodowego, (rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i 
praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 129/528/2013 z dnia 25.06.2013 r. w ramach planu 
finansowego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwotę 9.000 zł. na 
wydatki bieżące –usuniecie awarii - wymiana rury c.o. w segmencie A budynku głównego 
(rozdział 80130 – Szkoły zawodowe); 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/292/2013 z dnia 25.06.2013 r. w ramach planu finansowego 
Starostwa Powiatowego kwotę 2.400 zł. na wydatki bieżące –środki na wydatki związane z 
realizacją projektu pn.: „Zintegrowane podejście terytorialne - szansą rozwoju 
Kędzierzyńsko-kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”- Uchwała Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr XXXIX/283/2013 z dnia 28 maja2013 r., 
(rozdział 75095 – Pozostała działalność); 

 
Łączna kwota uruchomienia rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym wynosi 240.054 zł. 
 

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Powiatu i Zarząd Powiatu uruchomili rezerwę 
celową oświatową na poniższe wydatki: 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/443/2013 z dnia 23.01.2013 r. kwotę 894 zł., dla 
Powiatowego Zarządu Oświaty na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla 
zwolnionych nauczycieli Zespołu Szkół Elektryczno-Telekomunikacyjnych oraz zespołu 
Szkół Komorno – wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela, (rozdział 80130 – Szkoły 
zawodowe); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 108/447/2013 z dnia 29.01.2013 r. kwotę 2.000 zł. dla 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek – wyróżnienie za Ogólnopolski Ranking Techników 2013, 
(rozdział 80130 – Szkoły zawodowe); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 117/485/2013 z dnia 11.04.2013 r. kwotę 2.455 zł. na 
wydatki bieżące w tym:  

 dla Starostwa Powiatowego na opłacenie kosztów zakwaterowania w Bursie 
Szkolnej lektora języka chińskiego, który prowadził zajęcia z uczniami szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  w kwocie 455 zł, 
(rozdział 80195- Pozostała działalność), 

 dla Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 2.000 zł na zakup nagrody za osiągnięcie 
wysokiego miejsca w rankingu dla szkół, (rozdział 80130- Szkoły zawodowe), 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/264/2013 z dnia 23.04.2013 r. kwotę 1.899 zł. dla 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na wydatki majątkowe, w tym 
zwiększenie środków na realizację projektu „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu w nowoczesne stanowiska dla 
kształcenia w zawodach elektrycznych i budowlanych” – dotyczy wydatków 
niekwalifikowanych – zwiększenie dokonane zostało w związku z rozstrzygnięciem 
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przetargu, (rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/497/2013 z dnia 13.05.2013 r. kwotę 3.180 zł., na 
wydatki bieżące realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 na wydatki związane ze 
sfinansowaniem dla jednego ucznia Szkoły Letniej w ramach projektu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego „Poławiacze Pereł 2013,(rozdział 80130- Szkoły zawodowe); 

 
Łączna kwota uruchomienia środków rezerwy celowej oświatowej wynosi  10.428 zł. 

          
W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uruchomiła 

również wolne środki w następujący sposób: 
 Uchwałą Nr XXX/249/2013 z dnia 26.02.2013 r. przeznaczyła kwotę 972.597 zł. jak 

poniżej: 
-  na wydatki w kwocie 272.000 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe  
realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w tym: 

 wydatki bieżące w kwocie 42.000 zł., w tym: na zakup energii kwotę 5.000 zł., na 
naprawę parkometrów kwotę 10.000 zł., na zakup usług pozostałych kwotę 4.000zł. 
oraz kwotę 23.000 zł. na składkę na ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

 wydatki majątkowe w kwocie 230.000 zł. na realizacje zadania „Przebudowa 
nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1249 O w Naczęsławicach” 

- na wydatki bieżące w kwocie 15.000 zł. w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji  
realizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym na remont pomieszczeń biurowych budynku 
Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu 

     - na wydatki bieżące w kwocie 10.972 zł. w  rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, realizowane   
przez: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących; w tym na remont pomieszczeń 
zalanych po awarii wodno-kanalizacyjnej (zwrot odszkodowania z 2012r.), 

- na wydatki bieżące w kwocie 68.925 zł. w  rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego 
i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego realizowane przez Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym:   

 wydatki bieżące w kwocie 35.000 zł. na remont dwóch pracowni odnawialnych 
źródeł energii, 

 wydatki majątkowe w kwocie 33.925 zł. na projekt realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2007-2013 
pn.: „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w 
Kędzierzynie-Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach 
elektrycznych i budowlanych”, 

- na wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł., w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej 
realizowane przez Dom Pomocy Społecznej na zwiększenie środków na zakup samochodu 
służbowego osobowo-dostawczego, 
- na wydatki bieżące w kwocie 565.700 zł., w rozdziale 85204- Rodziny zastępcze 

realizowane przez:  
 Starostwo Powiatowe na zwiększenie dotacji na zadania bieżące (§ 2320 – Dotacje 

celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla 
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innych powiatów za dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przebywające w 
rodzinach zastępczych na terenach tych powiatów) w kwocie ogółem 155.266 zł., 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na zwiększenie wydatków na  świadczenia 
na rzecz osób fizycznych (§ 3110 – świadczenia społeczne – koszty świadczeń 
obligatoryjnych wypłacanych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz 
koszty świadczeń jednorazowych i losowych związanych z przyjęciem dzieci do 
rodziny zastepczej) w kwocie 410.434 zł., 

 Uchwałą Nr XXXIII/255/2013 z dnia 19.03.2013 r. przeznaczyła kwotę 132.035 zł. jak 
poniżej: 

-  na wydatki majątkowe w kwocie 132.035 zł.  w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe 
realizowane przez Starostwo Powiatowe na zwiększenie środków na wydatki niekwalifikowane 
do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013 pn.: „Platforma e-administaracja Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego” (zmiana montażu finansowego), 
 Uchwałą Nr XXXVII/264/2013 z dnia 23.04.2013 r. przeznaczyła kwotę 35.553 zł. jak 

poniżej: 
-  na wydatki majątkowe w kwocie 35.553 zł. w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy 

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, środki na realizacje zadania „Przystosowanie 
budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu - zalecenia pokontrolne 
Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu” oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru, 
 Uchwałą Nr XL/292/2013 z dnia 25.06.2013 r. przeznaczyła kwotę 126.470 zł. jak poniżej: 

- na wydatki bieżące w kwocie 126.470 zł. w rozdziale 60014- Drogi powiatowe realizowane 
przez Powiatowy Zarząd Dróg na opłacenie II raty składki OC z tytułu prowadzenia 
działalności statutowej za okres od 01.07.2013 do 31.12.2013r., 

 
Łączna kwota uruchomionych wolnych środków w okresie sprawozdawczym wynosi 

1.266.655 zł., a suma tych środków wraz z uruchomionymi w Uchwale Budżetowej wynosi 
4.631.598 zł.  

 
Suma przychodów Powiatu z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz 

inne rozliczenia krajowe (wolne środki) finansujących wydatki budżetowe oraz rozchody wynosi 
41.447.969 zł., w tym 4.631.598 zł. z tytułu tzw. wolnych środków i 36.816.371 zł. z tytułu 
zaciągniętych kredytów. 
 

 W budżecie Powiatu zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Powiatu  w łącznej 
kwocie 11.637.626 zł., w tym dla: 
1) jednostek sektora samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.206.469 zł., w tym: 

 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie ogółem 52.781 zł., w 
tym: na wydatki bieżące  związane z doradztwem metodycznym kwota 48.781 zł., oraz na 
współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowania biura 
informacyjnego w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich kwota 4.000zł., 

 dla Gminy Kędzierzyn – Koźle w kwocie ogółem 34.158 zł., w tym: na wydatki bieżące w 
zakresie biblioteki powiatowej w wysokości 30.000 zł. oraz na wydatki bieżące związane z 
częściowym sfinansowaniem etatu nauczyciela prowadzącego nauczanie religii Kościoła 
Zielonoświątkowego w wysokości 4.158 zł., 
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 dla Gminy Reńska Wieś na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w kwocie 
45.179 zł., 

 dla innych powiatów w wysokości 1.074.351 zł., w tym: 
          - dla Powiatu Oleskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w placówce   

opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 30.000 zł.  
          - dla Powiatu Tarnobrzeskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

placówce   opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 37.000 zł.  
- dla Powiatu Głubczyckiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

placówce opiekuńczo –wychowawczej kwota 10.508 zł.  
- dla Powiatu Będzińskiego w kwocie ogółem 61.791 zł. w tym: na wydatki bieżące 

związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo –wychowawczej kwota 49.791 zł. 
oraz z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej kwota 12.000 zł., 

- dla Powiatu Starachowickiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
placówce opiekuńczo –wychowawczej kwota 209 zł.  

- dla Powiatu Prudnickiego w kwocie ogółem 76.261 zł., w tym: na wydatki bieżące 
związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej kwota 43.000 zł. 
oraz z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej kwota 33.261 zł., 

- dla Powiatu Strzelce Opolskie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 16.500 zł.,  

- dla Powiatu Krotoszyńskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 41.035 zł., 

- dla Powiatu Jeleniogórskiego Ziemskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 
dzieci w rodzinie zastępczej kwota 15.000 zł., 

- dla Powiatu Raciborskiego w kwocie ogółem 138.231 zł. w tym: na wydatki bieżące 
związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo –wychowawczej kwota 31.492 zł. 
oraz z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej kwota 106.739 zł  

- dla Powiatu Opolskiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 15.840 zł., 

- dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 88.363 zł., 

- dla Powiatu Tatrzańskiego na wydatki bieżące związane z dzieci w rodzinie zastępczej 
kwota 12.000 zł., 

- dla Powiatu Gostyńskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej kwota 47.000 zł., 

- 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 214.000 zł., 

- dla Powiatu Bielsko – Bialskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 12.000 zł., 

- dla Powiatu Gliwickiego Ziemski na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 12.730 zł., 

- dla Powiatu Gliwickiego Grodzki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 
rodzinie zastępczej kwota 29.460 zł., 

- dla Powiatu Kłodzkiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
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zastępczej kwota 22.000 zł., 
- dla Powiatu Rybnickiego Grodzki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 17.159 zł., 
- dla Powiatu Rybnickiego Ziemski na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 22.920 zł., 
- dla Powiatu Siemianowice Śląskie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 13.000 zł., 
- dla Powiatu Chrzanowskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 27.670 zł., 
- dla Powiatu Wieluńskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 

zastępczej kwota 39.670 zł., 
- dla Powiatu Dąbrowa Górnicza na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 8.245 zł., 
- dla Powiatu Sieradzkiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 

zastępczej kwota 36.000 zł., 
- dla Powiatu Kartuzy na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 

zastępczej kwota 7.100 zł., 
- dla Powiatu Gorzów Wielkopolski na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 10.659 zł., 
2)   innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.230.500 zł., w tym: 

 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w 
wysokości 3.168.000 zł., w tym: 

       - na wydatki związane z dostosowaniem szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą na lata 2013-2016 w kwocie 
3.160.000 zł., 

      - na zakup specjalistycznego zestawu do usuwania zaćmy dla Oddziału Okulistyki Szpitala 
Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu kwota 8.000 zł., 

 dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości 62.500 zł. na remont 
budynku komendy, 

3) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 7.200.657 zł., w tym: 
 dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na zadania w 

zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej kwota 1.029.879 zł., 
 na prace konserwatorskie restauratorskie przy zabytkach w łącznej kwocie 20.000 zł. w 

tym: 
 - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu kwota 7.500 zł.  

na wydatki związane z remontem elewacji budynku kościoła – likwidacja pęknięć w murach, 
- dla  Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w Słowikowie kwota 5.000 zł. na wydatki 

zawiązane z malowaniem stropu i ścian budynku kościoła,  
 - dla  Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w Radoszowie kwota 7.500 zł. na wydatki 

związane z wymianą pokrycia ścian kościoła, okapu, rynien i rur spustowych w drewnianym 
kościele, 

 dla szkół niepublicznych na dofinansowanie wydatków tych szkół w łącznej kwocie 
6.085.802 zł., w tym dla: 
1. Tomasza Kubali, który prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
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Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Prywatne 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - kwota 204.552 zł., 

2. Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, który prowadzi na 
terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Policealną Szkołę Zawodową dla 
Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Liceum 
Ogólnokształcące dla Młodzieży, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zasadniczą 
Specjalną Szkołę Zawodową dla Młodzieży, Liceum Profilowane dla Dorosłych oraz 
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych- kwota 802.641 zł., 

3. Piotr Chromik Brzeg, który prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - kwota 14.940 zł. 

4. Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu, które prowadzi na terenie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium 
Medyczne dla Młodzieży, Policealną Szkołę dla Dorosłych (zawody medyczne), 
Policealną Szkołę dla Dorosłych (zawody pozostałe)– 1.054.196 zł. 

5. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” , które prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu, Ośrodki 
dokształcenia zawodowego - kwota 1.884.696 zł., 

6. Fundacji dla Dobra Publicznego, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych, Policealną Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną dla 
Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu - kwota 1.005.048 zł., 

7. Casus Sp. z o.o. Grudziądz, która prowadzi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego Prywatną Szkołę Policealną dla Dorosłych „Twoja Szkoła” – kwota 
94.116 zł. 

8. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół „Mały Książe”, które prowadzi na terenie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów 
ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami , Autyzmem, w którego skład wchodzą: 
Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy- kwota 1.025.613 zł., 

 dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w łącznej kwocie 64.976 zł. (na dofinansowanie 
bieżącej działalności), w tym: 

  - WTZ w Raciborzu w kwocie 1.644 zł., 
- WTZ w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 63.332 zł. 

 
W I półroczu 2013 r. przekazano dotacje w wysokości 2.690.017 zł., czyli 23,1% planu 

rocznego, w tym: 24.390 zł. na zadania w zakresie doradztwa metodycznego; 2.500 zł. 
funkcjonowania biura informacyjnego w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich; 
1.778 zł. na częściowe sfinansowanie etatu nauczyciela prowadzącego nauczanie religii Kościoła 
Zielonoświątkowego; 20.000 zł., na wykonanie zadania w zakresie biblioteki powiatowej; 
45.103zł. na utrzymanie dróg powiatowych w gminie Reńska Wieś; 452.956 zł. na utrzymanie 
dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
oraz rodzinach zastępczych poza terenem Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego; 44.154 zł. na 
Warsztaty Terapii Zajęciowej; 515.524 zł. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety; 1.579.612 zł. na dofinansowanie wydatków  niepublicznych  
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szkół  ponadgimnazjalnych; 4.000 zł. na remont budynku komendy. Dotacje były przekazywane 
terminowo.  

 
Zarząd Powiatu przedstawia również informację z wykonania planu finansowego za I 

półrocze br. jednostki podsektora samorządowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu (załącznik nr 6). 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu I półrocze br. 
zamknął wynikiem finansowym ujemnym w wysokości 421.622 zł.,  stan zobowiązań ogółem na 
dzień 30.06.2013 r. wynosił 21.966.820 zł., w tym wymagalne w kwocie 8.436.519 zł., natomiast  
stan należności wynosił 5.471.905 zł. (w tym wymagalnych w kwocie 72.059 zł.), stan środków 
pieniężnych wynosił 4.434.384 zł. 
 

Na dzień 30.06.2013r. Powiat w ramach zaplanowanych rozchodów w wysokości 
34.335.014zł. dokonał spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie ogółem 10.517.013 zł., w tym: 
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Handlowym w 2008 roku w kwocie 
597.843zł., do pełnej spłaty pozostała kwota 2.085.495 zł., 
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO w 2010 roku w kwocie 6.273.133 zł., całkowita 
spłata kredytu, 
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO w 2011 roku w kwocie 2.186.819 zł., całkowita 
spłata kredytu, 
- kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w PKO w 2012 roku w kwocie 1.459.218 zł., 
całkowita spłata kredytu. 
 
Ponadto w budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 36.816.371 zł. na 
sfinansowanie planowanego deficytu oraz planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu, 
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów, z czego w I półroczu br. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 
9.378.633 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 
 
        Ogółem suma zobowiązań Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06 br. wynosi 
11.836.786 zł. (w tym kwota 372.658 zł. to zaciągnięty w 2012 roku kredyt długoterminowy na 
sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „Przebudowa mostu w 
ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa”).   
 

Ponadto stan należności ogółem Powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 
572.242 zł., w tym należności wymagalne to kwota 490.549 zł., natomiast stan zobowiązań 
ogółem wynosi 1.604.464 zł., (w tym zobowiązania placówek oświatowych to kwota 93.782 zł.).  

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe w wysokości 107.043.965 zł. 
zostały zrealizowane w kwocie 44.076.323 zł. tj. 41,2%, natomiast planowane wydatki w kwocie 
114.156.920 zł. wykonano w wysokości  38.777.816  zł. tj. 34%. 

Powyższe wskazuje, że budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w I półroczu został 
wykonany prawidłowo. 
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