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  Załącznik nr 10 

do sprawozdania    

z wykonania budżetu powiatu       

Kędzierzyńsko - Kozielskiego 

za 2015 rok 

 

 

Cześć opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Kędzierzyńsko –Kozielskiego za 2015 rok. 

 

Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 r. został uchwalony Uchwałą Nr 

III/20/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., w którym 

dochody zostały ustalone w kwocie 91.089.443 zł. oraz wydatki w kwocie 92.863.070 zł., w tym 

dochody i wydatki związane z rea1izacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 

13.972.849 zł.  

 

    Na dzień 31.12.2015 r. plan budżetu po stronie dochodów został zmniejszył o kwotę  persaldo 

1.002.959 zł.  

 

Zmiana planu dochodów  nastąpiła w działach  jak poniżej: 

I. Dochody własne 

 

     dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

                    zwiększenie o kwotę 80 zł., (zwiększenie dochodów własnych bieżących) 

     dział 600 – Transport i łączność  

                    zwiększenie o kwotę 700 zł., czyli o 0,7% (zwiększenie dochodów własnych 

bieżących)  

     dział 750 – Administracja publiczna  

                      zwiększenie o kwotę 15.000 zł., czyli o 27,3%, (zwiększenie dochodów własnych 

bieżących) 

     dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

                      zwiększenie o kwotę 66.327 zł.  (zwiększenie dochodów własnych bieżących) 

     dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

                      zwiększenie o kwotę 36.700 zł., czyli o 1,8% , (zwiększenie dochodów własnych 

bieżących) 

     dział 801 – Oświata i wychowanie 

                     zwiększenie o kwotę  532.541 zł., czyli o 70,4% (zwiększenie  dochodów   własnych 

bieżących  o kwotę 528.741 zł.. oraz zwiększenie dochodów własnych majątkowych 

o kwotę 3.800 zł.), 

     dział 852 – Pomoc społeczna 

                    zwiększenie o kwotę  persaldo 59.272 zł., czyli o 3,8% (w tym: zwiększenie  

dochodów  własnych bieżących  o kwotę 119.572 zł. a zmniejszenie o kwotę 

60.300zł.), 

     dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

                      zwiększenie o kwotę  persaldo 199.839 zł., czyli o 46,2% (w tym: zwiększenie  
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dochodów  własnych bieżących  o kwotę 203.100 zł. a zmniejszenie o kwotę 

3.261zł.), 

     dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

                   zwiększenie o kwotę 13.000 zł., czyli o 4,2% (zwiększenie dochodów własnych 

bieżących) 

     dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

                   zwiększenie o kwotę 217.440 zł., czyli o 39,5%, (zwiększenie dochodów       własnych 

bieżących) 

    

    Łącznie plan dochodów własnych zwiększył się o kwotę persaldo 1.140.899 zł, czyli o 15,2% 

(w tym: zwiększenie dochodów własnych bieżących o kwotę persaldo 1.137.099 zł., w tym: 

zwiększenie o kwotę 1.200.660 zł. i zmniejszenie o 63.561 zł. oraz zwiększenia dochodów 

własnych majątkowych o kwotę 3.800 zł.) 

 

II. Udziały w podatkach i subwencje  

 

 dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem,  

zwiększyły się o kwotę  771.375 zł. (w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 

zwiększył się o 271.375 zł. czyli o 1,6% i podatek od osób prawnych zwiększył się 

o kwotę 500.000 zł. czyli o 83,3%) czyli o 4,4% w stosunku do planu na dzień 

01.01.2015r.,  

      dział 758 – Rozliczenia różne, zwiększyły się o kwotę 484.628 zł. (w tym: część oświatowa 

subwencji ogólnej zwiększyła się o kwotę 430.538 zł. w stosunku do planu na dzień 

01.01.2015r, nastąpiło również zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 

53.772 zł. oraz zwiększyła się cześć równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 

318zł.)., czyli o 1,3%. 

III. Dotacje 

 

       dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

                     zmniejszyły się o kwotę 524 zł.,  czyli o 26,2 % (zmniejszenie dotacji bieżących) 

       dział 600 – Transport i łączność 

                      zmniejszenie dotacji majątkowych o kwotę 4.622.214 zł., czyli o 41,7%  

       dział 750 – Administracja publiczna 

                       zmniejszenie o kwotę 2.491 zł., czyli o 1,1%, (zmniejszenie dotacji bieżących) 

       dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

                     zwiększenie o kwotę 101.000 zł., czyli o 1,1%, (zwiększenie dotacji bieżących o 

kwotę 33.000 zł. oraz zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę 68.000 zł.) 

       dział 801 – Oświata i wychowanie 

                      zwiększenie o kwotę 12.725 zł., (zwiększenie dotacji bieżących) 

       dział 851 – Ochrona zdrowia 

                      zmniejszenie o kwotę persaldo 698.489 zł., czyli o 21,4%, (w tym: zmniejszenie 

dotacji bieżących o kwotę 713.421 zł. i zwiększenie dotacji bieżących o kwotę 

14.932zł.) 
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       dział 852 – Pomoc społeczna 

                      zwiększenie o kwotę 337.627 zł., czyli o 11,6%, (zwiększenie dotacji   bieżących) 

       dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

               zwiększenie o kwotę 96.886 zł., czyli o 78,8%, (zwiększenie dotacji bieżących) 

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

               zwiększenie o kwotę 20.258 zł., czyli o 44,4%, (zwiększenie dotacji bieżących) 

        dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

               zwiększenie o kwotę persaldo 1.355.361 zł., czyli o 2.766%, (zwiększenie dotacji 

bieżących o kwotę 49.331 zł. oraz zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę presaldo 

1.306.030 zł., w tym zmniejszenie 49.000 zł. i zwiększenie 1.355.030 zł. ) 

 

Łącznie plan dotacji zmniejszył się o kwotę persaldo 3.399.861 zł., czyli o 12,3% (w tym: 

zwiększenie dotacji bieżących o kwotę 564.759 zł. i zmniejszenie dotacji bieżących o kwotę 

716.436 zł. oraz zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę 1.423.030 zł. i zmniejszenie dotacji 

majątkowych o kwotę 4.671.214 zł.), 

 W wyniku powyższych zmian na dzień 31.12.2015 r. plan budżetu Powiatu Kędzierzyńsko 

- Kozielskiego po stronie dochodów wynosił 90.086.484 zł., a więc zmalał o kwotę 1.002.959zł., 

czyli o 1,1%. 

 

   Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego za 2015 r. przedstawia 

poniższa tabela:    

                                                                                                                                            w złotych 

Paragraf Rodzaj dochodu Plan (w zł) Wykonanie za 

2015r.(w zł) 

% 

wykonania 

1 2 3 4 5 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17.071.375 17.186.258 100,7 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.100.000 1.199.647 109,1 

0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych 1.740.000 1.768.192 101,6 

0470 
Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości 
8.800 8.917 101,3 

0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 

375.900 403.648 107,4 

0570 
Grzywny i inne kary pieniężne od 

ludności 
13.200 20.406 154,6 

0680 
Wpłaty od rodziców tytułem odpłatności 

za utrzymanie dzieci w placówkach 
12.000 10.681 89,0 

0690 Wpływy z  różnych opłat 788.585 812.083 103,0 

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 

 

399.484 409.385 102,5 
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1 2 3 4 5 

0770 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

0 4.020 - 

0830 Wpływy z usług 2.252.061 2.514.896 111,7 

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 4.075 - 

0870 
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
5.300 7.663 144,6 

0920 Pozostałe odsetki 59.174 59.839 101,1 

0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 

postaci pieniężnej 
166.800 168.303 100,9 

0970 Wpływy z różnych dochodów 1.105.854 1.229.331 111,2 

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 

3.230 2.646 81,9 

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 

 

570 467 81,9 

2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

 

13.383.998 13.380.909 100,00 

2120 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiat na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej 

50.338 49.933 99,2 

2130 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiat 

 

2.584.317 2.582.362 99,9 

2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

 

55.607 55.607 100,0 

2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

 

302.952 283.776 93,7 
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1 2 3 4 5 

2360 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 

1.000.390 1.160.325 116,0 

2460 

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację 

zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

 

85.089 85.088 100,0 

2701 

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

18.480 18.502 100,1 

 

2710 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

 

29.456 29.456 100,0 

2760 
Środki na uzupełnienie dochodów 

powiatu 53.772 53.772 100,0 

2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na 

rzecz innych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin lub 

związków powiatów na dofinansowanie 

zadań bieżących 

650.000 701.460 107,9 

2920 Subwencja oświatowa 36.112.987 36.112.987 100,0 

2920 Subwencja wyrównawcza 1.243.722 1.243.722 100,0 

2920 Subwencja równoważąca 1.528.968 1.528.968 100,0 

6207 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 

5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

4.928.721 4.928.720 100,0 

6260 

Dotacje otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych 

 

43.000 43.000 100,0 
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1 2 3 4 5 

6280 

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

1.355.030 1.355.029 100,0 

6300 

Dotacje celowe otrzymane z tytułu 

pomocy finansowej udzielonej między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

235.011 235.011 100,0 

6410 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa inwestycję i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowanie przez powiat 

25.000 24.980 99,9 

6430 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych 

powiatu 

1.297.313 1.297.312 100,0 

  
RAZEM 90.086.484 90.981.376 101,0 

 

    

Powyższa tabela uwzględnia dochód powiatu z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa należny za miesiąc grudzień 2015r., którego wpływ nastąpił w miesiącu 

styczniu 2016r. (kwota 510.427,69 zł.) oraz zwroty (w miesiącu grudniu 2015r. i styczniu 2016r.) 

niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w 2015r. w łącznej kwocie 3.852,45 zł. 

Większe kwoty zwróconych dotacji to: dział 801, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 

§2110 zwrot dotacji w wysokości 1.167,88 zł.; dział 801, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 

§2110 zwrot dotacji w wysokości 1.599,66 zł.; dział 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 

§2130 zwrot dotacji w wysokości 355 zł. oraz dział 852, rozdział 85218 – Powiatowe centra 

pomocy rodzinie dotacji §2130 w wysokości 600 zł. 

 

   Z powyższej tabeli wynika, że dochody budżetu powiatu za 2015 rok zostały zrealizowane w 

wysokości 101,0% w stosunku do planu na dzień 31.12.2015 r. 

   Łączna kwota dochodów zrealizowanych w 2015r. wynosi 90.981.376 zł., natomiast plan 

dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2015r. wynosił 90.086.484 zł. 

 

   Z powyższej tabeli wynika również, że dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

zostały zrealizowane w prawie wszystkich źródłach dochodów, za wyjątkiem: 

1. § 0680 - Wpłaty od rodziców tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach zostały 

wykonane w 89% planu, plan został niewykonany przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

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, 
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lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane w wysokości 81,9% 

planu, tzn. do wysokości poniesionych wydatków przez  Powiatowy Urząd Pracy na projekt 

pn. „PO Klucz do biznesu 2”, zadanie zostało zrealizowane, 

3. § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane w wysokości 81,9% 

planu, tzn. do wysokości poniesionych wydatków przez  Powiatowy Urząd Pracy na projekt 

tj.: „PO Klucz do biznesu 2”, zadanie zostatało zrealizowane 

4. § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 

wysokości 93,7% planu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dotyczy rozdziału 

85204-Rodziny zastępcze, 

   

 Natomiast w wysokości wyższej od planowanej zrealizowano następujące źródła dochodów: 

1. § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych - dochód ten został wykonany w wysokości 

100,7% w stosunku do planu (o kwotę 114.883 zł.), kwota 509.192 zł. wpłynęła w miesiącu 

styczniu 2016r. 

2. § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych - dochód ten został wykonany w wysokości 

109,1% w stosunku do planu ( o kwotę 99.647 zł.) 

3. § 0420 - Wpływy z opłat komunikacyjnych - dochód ten został wykonany w wysokości 

101,6% (o kwotę 28.192 zł.) w stosunku do planu, 

4. § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochód ten został wykonany w wysokości 

107,4% (o kwotę 27.748 zł.) w stosunku do planu, 

5. § 0570 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych - dochód ten został wykonany w 

wysokości 154,6% (o kwotę 7.206 zł.) w stosunku do planu, 

6. § 0690 – Wpływy z różnych opłat- dochód ten został wykonany w wysokości 103,0% (o kwotę 

23.498 zł), w stosunku do planu, 

7. § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze - dochód ten został wykonany w wysokości 

102,5% (o kwotę 9.901 zł.) w stosunku do planu, 

8. § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości - dochód ten został wykonany  przez Starostwo Powiatowe 

(kwota 4.020 zł.) 

9. § 0830 - Wpływy z usług - dochód ten został wykonany w wysokości 111,7% (o kwotę 

262.835 zł.),w stosunku do planu, 

10. § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów - dochód ten został wykonany w kwocie 4.075 zł. 

przez Starostwo Powiatowe, 

11. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód ten został wykonany w 

wysokości 144,6% (o kwotę 2.363 zł.),w stosunku do planu, 

12. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - dochód ten został wykonany w wysokości 111,2% 

(o kwotę 123.477 zł.) w stosunku do planu  

13. § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód ten został wykonany 
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w wysokości 116% (o kwotę 159.936 zł.) w stosunku do planu, 

14. § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dochód ten 

został wykonany w wysokości 107,9% (o kwotę 51.460 zł.) w stosunku do planu (Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, przekroczenie nastąpiło na skutek zwiększenia ilości dzieci w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych  i rodzinach zastępczych) 

 

    Dochody własne Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego w stosunku do ich wysokości 

zaplanowanej w uchwale budżetowej zostały zrealizowane jak poniżej: 

- wysokość planu na dzień 31.12.2015 r. wynosi  8.631.786 zł. (w tym: dochody własne bieżące 

w 8.626.486 zł. i dochody majątkowe w kwocie 5.300 zł.)  natomiast  wysokość   wykonanych   

dochodów   własnych   w   roku   budżetowym   wynosi 9.337.483 zł. (w tym: dochody własne 

bieżące w kwocie 9.325.800 zł. i dochody majątkowe w kwocie 11.683 zł.)  i ich dynamika do 

planu na dzień 31.12.2015r. wynosi 108,2%, natomiast do planu na dzień 31.12.2014r. wynosiła 

105,8%. 

 

  Na uwagę zasługuje też fakt, że zasada przyjęta przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko- 

Kozielskiego w zakresie przeznaczania dochodów na wydatki dla jednostek organizacyjnych 

powiatu realizujących te dochody jest słuszna i podnosi efektywność pozyskiwania tych 

dochodów. 

        

   Należy również podkreślić, że w wyniku starań Zarządu Powiatu zostały pozyskane dodatkowe 

środki dotacji w kwocie 1.970.989 zł., w tym m.in.: 

- w rozdziale 75411 – Pozostała działalność – kwota 43.000 zł. (środki pozyskane z 

państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 

finansów publicznych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki z 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie 

zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu”  

- w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 25.000 zł. (środki 

pozyskane z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat) na zakup 

hydraulicznego systemu stabilizacji, 

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – kwota 20.000 zł. (środki pozyskane z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej) na organizację II Opolskiego Regionalnego Przystanku 

„PaT” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem Bezpiecznej 

- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – kwota 5.192 zł. (środki pozyskane z 

budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.192 zł. oraz środki z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań powiatu kwotę 1.000 zł.), w tym : środki w kwocie 4.192 zł. na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 

zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
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oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw oraz kwota 1.000 zł. na zakup książek niebędących 

podręcznikami do bibliotek szkolonych – zgodnie z Rządowym programem „Książki 

naszych marzeń” 

- w rozdziale 80111 – Szkoły podstawowe specjalne – kwota 7.533 zł. (środki pozyskane z 

budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat), w tym : środki na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniem 

art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 

1 ustawy z maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, 

- w rozdziale 85195 - Pozostała działalność –kwota 14.932 zł. (środki pozyskane z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego) w tym: dotacja z Gminy Reńska Wieś – 5.000 zł., dotacja z Gminy Cisek – 

5.000 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,  

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – kwota 271.144 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 33.573 zł., (środki pozyskane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) środki na dofinansowanie 

realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – kwota 32.310 zł., 

(środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym na opracowanie i 

realizacje programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 

przemocy, 

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 

24.456 zł., (środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w tym dotacja z 

Gminy Pawłowiczki – 2.466 zł. oraz dotacja z Gminy Kędzierzyn-Koźle – 21.990 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 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – kwota 

68.630 zł., (środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w tym na 

opracowanie i realizacje programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych środki na 

finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których 

mowa w art.6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 
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- w rozdziale 85495 –Pozostała działalność – kwota 20.258 zł. (środki pozyskane z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej) w tym na realizację Programu integracji społeczności 

romskiej w Polsce na lata 2014-2020  

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska – kwota 1.355.030 zł. (środki pozyskane od pozostałych 

jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych) w tym – dotacja z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na realizację zadania „ Termomodernizacja 

budynków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” -1.312.505 zł., 

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania 

„Uporządkowanie i prace pielęgnacyjne drzewostanu parku zabytkowego” – 42.525 zł.,  

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność - kwota 49.331 zł., (środki pozyskane od 

pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej) na realizację 

projektów: edukacji ekologicznej „Diody nie są takie złe –powiatowa akcja ekologicznej 

świadomości” – 6.100 zł. oraz „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Kędzierzyn-Koźle –VI nabór” – 43.231 zł. 

 

 

WYDATKI 

 

      Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za 2015r. przedstawia 

załącznik nr 2, z którego wynika, że zostały one wykonane w wysokości 96,5% w stosunku do 

planu rocznego, który wynosi 93.146.680 zł, natomiast łączna kwota realizowanych wydatków 

wynosi 89.896.484 zł. 

      Należy przy tym zaznaczyć, że w ramach dokonywanych wydatków budżetowych w roku 2015 

w znacznej części, gdyż w 85,1% są to wydatki bieżące. 

      W okresie sprawozdawczym ogółem poniesione nakłady na inwestycje i remonty  wynoszą 

14.424.629 zł. i stanowią one 16% ogółu wydatków. 

       Ponadto w roku budżetowym zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 4.913.537 zł., w 

ramach których dokonano spłaty krajowych kredytów w kwocie 4.913.537 zł. Szczegółowe 

informacje w tym zakresie przedstawiono na stronie 92. 

 

       Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu 

przedstawia się następująco: 

 

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie- Koźlu  

            

    W roku budżetowym 2015 jednostka zrealizowała wydatki w rozdziale 71015 – Nadzór 

budowlany, gdzie plan wynosi 401.000 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 401.000 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: 

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan wynosi 250 zł., a zrealizowano wydatki 
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250 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu, 

   wynagrodzenie pracowników – plan wynosi 73.895 zł., a zrealizowano wydatki 73.895 zł., co 

stanowi 100% w stosunku do planu, natomiast 18,4 % ogółu wydatków w tym rozdziale, 

 wynagrodzenia  osobowe  członków  korpusu  służby  cywilnej – plan wynosi 197.772 zł., a 

zrealizowano wydatki 197.772 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu, natomiast 49,3% 

ogółu wydatków w tym rozdziale, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 20.912 zł., a zrealizowano wydatki 20.912zł., 

co stanowi 100% w stosunku do planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 57.221 zł., a zrealizowano 

wydatki  57.221 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu,  

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 13.232 zł., a zrealizowano wydatki 13.232 zł., co 

stanowi 100% w stosunku do planu, w tym: prenumerata pism – 4.245 zł., materiały biurowe – 

2.986 zł., paliwo do samochodu służbowego – 1.551 zł., środki czystości – 843 zł., zakup 

wyposażenia w tym: regały magazynowe do archiwum zakładowego – 3.596 zł.,  pozostałe 

zakupy - 11 zł. 

 zakup energii – plan wynosi 3.347 zł., a zrealizowano wydatki 3.347 zł., co stanowi 100% w 

stosunku do planu, w tym: energia cieplna – 2.612 zł., energia elektryczna – 500 zł., opłaty za 

wodę – 235 zł. 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 1.281 zł., a zrealizowano wydatki  1.281 zł., co 

stanowi 100% w stosunku do planu, w tym: konserwacja kopiarki - 443 zł., usługa serwisowa 

samochodu służbowego – 136 zł., usługi serwisowe komputerów – 702 zł. 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 365 zł., a zrealizowano wydatki 365 zł., co stanowi  

100% w stosunku do planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 12.892 zł., a zrealizowano wydatki 12.892 zł., co 

stanowi 100% w stosunku do planu, w tym: opłaty bankowe -177 zł., opłaty pocztowe -2.090zł., 

usługi komunalne -446 zł., usługi informatyczne – 893 zł., abonament za Serwis Budowlany -

1.622 zł., abonament za LEX -2.391 zł., przegląd samochodu służbowego - 165zł., dorabianie 

kluczy -17 zł., aktualizacja programów komputerowych – 3.518 zł., koszty odprowadzenia 

ścieków - 417 zł., licencja programu antywirusowego - 449 zł., koszty dystrybucji energii 

elektrycznej – 672 zł.,  pozostałe usługi - 35 zł., 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– plan wynosi 2.229 zł., a zrealizowano 

wydatki 2.229 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu,  

 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 

wynosi 6.685 zł., a zrealizowano wydatki 6.685 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu, w 

tym: opłaty za pomieszczenia biurowe– 3.137 zł., opłaty za garaż – 779 zł., czynsz za 

pomieszczenia archiwum – 2.769 zł., 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 796 zł., a zrealizowano wydatki 796 zł., co stanowi 100% 

w stosunku do planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 6.880 zł., a zrealizowano wydatki 6.880 zł., co stanowi 100% w 

stosunku do planu, 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 1.388 zł., a zrealizowano wydatki 1.388 zł., co stanowi 

100% w stosunku do planu, 

 szkolenie członków korpusu służby cywilnej - plan wynosi 820 zł., a zrealizowano wydatki 

820zł., co stanowi 100% w stosunku do planu,  

 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan wynosi 
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1.035zł., a zrealizowano wydatki 1.035 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu,  

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  nie planował w 2015 r. dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, natomiast przekazał te dochody na łączną kwotę 

80 zł z tytułu wpływu z różnych opłat ( w tym kwota podlegająca przekazaniu do budżetu powiatu 

-76 zł.). 

 

Na dzień 31.12.2015 r. w Inspektoracie zatrudnionych było 7 pracowników na 6,13 etatach. 

 

2. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu 

 

    Realizacja wydatków budżetowych przez jednostkę w 2015 roku w rozdziale 75020 – Starostwa 

powiatowe wyniosła 7.637.686 zł., gdzie plan wynosił 7.966.473 zł, co stanowi 95,9% wykonania 

planu.  

W powyższym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:  

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  – plan wynosi 9.000 zł, a zrealizowane wydatki 

5.261 zł., co stanowi 58,5% wykonania planu, w tym: zwrot części kosztów zakupionych 

okularów korekcyjnych pracowników Starostwa na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu 

Kędzierzyńsko- Kozielskiego- 1.750 zł, wypłata ekwiwalentu - odzież robocza – 1.200 zł., 

wigilia pracowników – 1.340 zł., zakup wody mineralnej dla pracowników – 457 zł / budynek-

Plac Wolności 1/, zakup upominków w związku z przejściem na emeryturę- 514 zł 

 wynagrodzenie osobowe - plan wynosi 4.577.701 zł, a zrealizowane wydatki 4.450.140 zł., co 

stanowi 97,2% wykonania planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- 4.227.894zł., 

nagrody jubileuszowe- 87.839 zł., odprawy emerytalne- 134.407 zł., 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi  339.200 zł., a  zrealizowane wydatki 

338.311zł., co stanowi 99,7% wykonania planu, 

 składki na  ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi  898.539 zł., a     

zrealizowane wydatki 826.577 zł, co stanowi 92 % wykonania planu, 

 wpłaty na PFRON - plan wynosi 2.600 zł., a zrealizowane wydatki 0 zł,  

 wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 6.300 zł., a zrealizowane wydatki 

5.650 zł., co stanowi 89,7 % wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 832.444 zł., a zrealizowane wydatki  815.992 zł., co 

stanowi 98% wykonania planu w tym: zakup materiałów papierniczych do drukarek – 7.493zł., 

programy, akcesoria komputerowe, tusze do drukarek -65.286 zł., druki komunikacyjne-  

632.794 zł., paliwo i akcesoria do samochodu służbowego- 11.574 zł., / w tym: akcesoria- 

żarówki, wycieraczki, środki do pielęgnacji samochodu/ artykuły biurowe-  13.589 zł., 

prenumerata czasopism i literatury fachowej- 14.462 zł., środki czystości i higieny (papier 

toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, koncentraty myjące w płynie )-  20.576 zł., 

artykuły potrzebne do utrzymania budynków-  12.014 zł., dzienniki budowy, karty drogowe-  

3.609 zł., materiały na organizowane spotkania, wyposażenie magazynu PCZK- 9.158 zł. (w 

tym; zakup artykułów spożywczych na organizowane przez PCZK spotkania-200 zł., zakup 

generatora- 2.500 zł., zakup zapory przeciwpowodziowej- 6.458 zł) wyposażenie i meble-  

25.437 zł. (w tym: zakup długopisów-  252 zł., zakup czajników, szklanek-  476 zł., zakup 

niszczarki- 999 zł., zakup drukarki-, urządzeń wielofunkcyjnych- 5.515 zł.,  zakup serwerów- 
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3.165 zł., zakup aparatów telefonicznych, dyktafonu -  1.536 zł., zakup zamków, klamek, koszy, 

syfonów , itp.- 1.558  zł., zakup krzeseł, mebli, podnóżek, pojemników na CD -  9.784 zł., zakup 

wiertarki, szlifierki, zestawu do konserwacji, podgrzewacza wody-2.152 zł.)  

 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – plan wynosi 3.000 zł, a zrealizowane 

wydatki  1.917 zł, co stanowi 63,9% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 234.990 zł, a zrealizowane wydatki 206.115 zł., co stanowi 87,7% 

wykonania planu, w tym: energia elektryczna – 115.022 zł., c.o. – 82.476 zł., woda  - 8.617 zł., 

 zakup usług remontowych –  plan wynosi 52.600 zł, a zrealizowane wydatki 43.530 zł,. co 

stanowi 82,8% wykonania planu, w tym: naprawa kserokopiarek-  1.643 zł., naprawa lamp 

ewakuacyjnych  przy Placu Wolności 1- 812  zł., naprawa systemu alarmowego przy Placu 

Wolności 1 – 1.076  zł., naprawa gaśnic- 80 zł., naprawa drobnego sprzętu, klimatyzacji, 

grzejników - 3.210 zł., naprawa zabezpieczenia przedlicznikowego w budynku SP przy ul. 

Damrota 30- 1.115 zł., naprawa modułów awaryjnych wraz z demontażem i montażem lamp, 

uzupełnienie źródeł światła w budynku SP przy ul. Damrota 30 – 1.265 zł., usuniecie awarii po  

przeglądzie instalacji odgromowej- 1.050 zł., naprawa samochodu służbowego- 5.643 zł., 

naprawa zabezpieczeń różnicowo-prądowych na wieży budynku SP- 646 zł., remont 

pomieszczeń przeznaczonych na archiwum – 26.990 zł., 

 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – plan wynosi 4.400 zł, a 

zrealizowane wydatki  3.712 zł, co stanowi 84,4% wykonania planu,  

 zakup usług pozostałych – plan wynosi  279.658 zł., a zrealizowane wydatki 257.758 zł., co 

stanowi 92,2% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe-  48.133 zł., wywóz nieczystości i 

odpadów-  3.268 zł., ogłoszenia w prasie i radio o naborze do pracy- 1.524 zł., odprowadzenie 

ścieków –5.539 zł., opieka informatyczna użytkowanych  programów, aktualizacja 

zakupionych licencji /wydziałów; Finansowo- Budżetowego, Organizacyjnego, Budownictwa, 

Ochrony Środowiska, Komunikacji /- 99.177 zł. (w tym: zakup licencji programu LEX i Prawa 

Ochrony Środowiska na 2016 rok w kwocie 19.292 zł.), ochrona budynków Starostwa-   

3.382zł.,  wykonanie tablic rejestracyjnych-  53.238 zł., wykonanie pieczątek, oprawa 

dzienników, protokołów- 1.072 zł.,  konserwacja, przegląd sprzętu kserokopiarek- 9.248 zł., 

koszty i prowizje bankowe- 660 zł., badania techniczne, wyważanie kół, mycie samochodu-  

1.723 zł., konserwacja dźwigu KONE- 4.864 zł., okresowe przeglądy budynków, pomiary 

instalacji elektrycznej- 7.912 zł., zimowe utrzymanie placu przed budynkami Starostwa 

Powiatowego-  4.040 zł., legalizacja gaśnic-  1.315 zł., usługi hotelowe – 1.993 zł., usługi 

transportowe-  1.256 zł., czyszczenie dywanów i firan, szklenie szyb-  462zł., usunięcie oraz 

przechowywanie pojazdów-  8. 952 zł., 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wynosi 65.100 zł., z czego 

zrealizowano 62.144 zł., co stanowi 95,5% wykonania planu, 

 zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan wynosi 8.100 zł., a zrealizowane wydatki 

wynoszą 7.400 zł., co stanowi 91,4% wykonania planu, 

 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan wynosi 90.465 zł., a 

zrealizowane wydatki wynoszą 90.196 zł., co stanowi 99,7% wykonania planu, w tym: obsługa 

prawna– 89.790 zł., oszacowanie wartości rynkowej pojazdów- 406 zł.,  

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 20.560 zł., a zrealizowano wydatki 20.090 zł, co 

stanowi 97,7% wykonania planu, w tym: podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa – 

13.004 zł., ryczałt za dojazdy lokalne – 5.474 zł., bilety autobusowe – 1.612 zł., 
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 podróże służbowe zagraniczne -  plan wynosi 1.500 zł,, a zrealizowano wydatki 1.400 zł., co 

stanowi 93,3% wykonania planu, w tym: delegacja zagraniczna Niemcy -Hohenlohekreis w 

dniach 13.04-15.04.2015r.-1.400 zł., 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 82.500 zł., a zrealizowano wydatki  80.314 zł., co stanowi 

97,4% wykonania planu, w tym: ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej 

pojazdów mechanicznych-77 zł., ubezpieczenie sprzętu elektronicznego -11.888zł., 

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, budynków, maszyn, urządzeń i aparatów 

technicznych od awarii, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- 53.191 zł., ubezpieczenie 

w zakresie odpowiedzialności cywilnej – 13.012 zł., opłaty komornicze  prowadzone przez 

urzędy skarbowe-  382 zł., ubezpieczenie OC samochodu-  1.764 zł., 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 102.556 zł., a zrealizowano wydatki 102.556 zł, co stanowi 100% 

wykonania planu,  

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 2.500 zł., a zrealizowano wydatki 1.973 zł, co stanowi 

78,9% wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan wynosi 481 zł., a zrealizowane wydatki 151 zł., co 

stanowi 31,4% wykonania planu, w tym: wnioski o wydanie interpretacji – 151 zł.,  

 opłaty na rzecz budżetów JST – plan wynosi 7.800 zł., a zrealizowane wydatki 6.662 zł., co 

stanowi 85,4% wykonania planu, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego- 90 zł., opłata 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi- 6.517 zł., opłata ewidencyjna CEPIK – 1 zł., 

opłata za wieczyste użytkowanie – 54 zł,. 

 podatek od towarów i usług (VAT) – plan wynosi 19 zł., a zrealizowane wydatki 19 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu,  

 pozostałe odsetki – plan wynosi 2.000 zł., a zrealizowane wydatki 792 zł., co stanowi 39,6% 

wykonania planu, odsetki – dotyczą zwrotu opłat za karty pojazdów, 

 kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 10.625 zł.,  z czego 

zrealizowano 6.800 zł co stanowi 64,0% wykonania planu, odszkodowania – dotyczą zwrotu 

opłat za karty pojazdów, 

  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan wynosi 19.500 zł., a zrealizowano 

wydatki 16.695 zł., co stanowi 85,6% wykonania planu, w tym: koszty postępowania 

procesowego  – 7.011 zł., zaliczki na dokonanie czynności komorniczych przez komorników 

sądowych-  9.684 zł., 

  szkolenia pracowników – plan wynosi 28.000 zł, a zrealizowane wydatki 26.263 zł., co stanowi 

93,8% wykonania planu,  

 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 99.704 zł., z czego zrealizowano wydatki w kwocie 

77.816zł., co stanowi 78,0% wykonania planu w tym: wykonanie klimatyzacji w pokojach 

biurowych od strony frontowej w budynku SP przy Placu Wolności 13 – plan 63.000 zł. 

wykonanie 60.270 zł.; przebudowa pomieszczenia nr 8 Wydziału Komunikacji i Transportu SP 

przy Placu Wolności 13 – plan 36.704 zł. wykonanie 17.546 zł., 

 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan wynosi 184.631 zł., z czego 

zrealizowano 181.452 zł. co stanowi 98,3% wykonania planu, w tym: zakup sprzętu 

komputerowego dla Wydziału Finansowo-Budżetowego – plan 4.800 zł., wykonanie 4.266zł., 

zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

– plan 5.000 zł., wykonanie 4.410 zł., usieciowienie, ujednolicenie i rozszerzenie liczby licencji 

modułu GEO-INFO 6 Mapa oraz na kowersji baz GEO-INFO 6 do wymogów nowych 

rozporządzeń EGiB, BDOT500 i GESUT – plan 60.750 zł., wykonanie 60.750 zł., zakup 
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sprzętu informatycznego i programów dla Wydziałów Starostwa Powiatowego – plan 91.200zł., 

wykonanie 89.148 zł., zakup oprogramowania finansowo-księgowego INFRA-NFK w 

środowisku Windows wraz z migracją danych i obsługą rejestru opłat z tytułu wieczystego 

użytkowania gruntu – plan 8.881 zł., wykonanie 8.881 zł., środki na modernizację nagłośnienia 

na Sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego – plan 14.000 zł, wykonanie 13.997 zł., 

 

  Starostwo Powiatowe realizowało również wydatki w ramach poniższych rozdziałów: 

 rozdział 01005 - Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan wynosi 

1.476zł., z czego zrealizowano 1.476 zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 rozdział 02001 – Gospodarka leśna (ekwiwalent za wywłaszczenie gruntów z upraw rolnych i 

prowadzenia uprawy leśnej) – plan wynosi 35.758 zł., z czego 35.757 zł., stanowi 100% 

wykonania planu, 

 rozdział 02002 –Nadzór nad gospodarką leśną– plan wynosi 80.175 zł., z czego zrealizowano 

27.083 zł., co stanowi 33,8% wykonania planu, w tym: 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 80.175 zł.,  z czego zrealizowano 27.083 zł., co 

stanowi 33,8% wykonania planu  -  nadzór w lasach niepaństwowych nie będących 

własnością Skarbu Państwa /Nadleśnictwa; Kędzierzyn i Rudy Raciborskie/, 

 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan wynosi 45.403zł., z czego zrealizowano 

17.801 zł, (dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące) co stanowi 39,2% wykonania 

planu, w tym : 

 dotacje – zimowe utrzymanie dróg powiatowych – Gmina Reńska Wieś – 45.403 zł., z 

czego zrealizowano 17.801 zł., 

 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wynosi 80.000 zł., z czego zrealizowano 

80.000 zł, (dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) 

co stanowi 100% wykonania planu, w tym : 

 dotacja dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na zadanie majątkowe na dofinansowanie realizacji 

zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu-etap II” 

– plan wynosi 80.000zł. z czego zrealizowano 80.000 zł., 

 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  – plan wynosi 167.567 zł., z czego 

zrealizowano 159.345 zł., co stanowi 95,1% wykonania planu (w tym: plan wydatków Skarbu 

Państwa- 98.800 zł., z czego zrealizowano 98.800  zł., plan wydatków Powiatu- 68.767 zł., z 

czego zrealizowano 60.545  zł., 

 wynagrodzenie osobowe (Skarb Państwa)- plan wynosi 17.399 zł, a zrealizowane wydatki 

to kwota 17.399 zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 składki na  ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (Skarb Państwa) – plan wynosi  

3.401zł., a  zrealizowane wydatki to kwota 3.401 zł, co stanowi 100% wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 47.598 zł, z czego zrealizowano 39.377 zł, co 

stanowi 82,7% wykonania planu, w tym: sporządzanie operatów szacunkowych, 

klasyfikacja gruntów (Skarb Państwa)- 20.245 zł., podział działek (Powiat)-  5.289 zł., 

ogłoszenia nieruchomości (Powiat)-3.302 zł., ogłoszenia nieruchomości (Skarb Państwa)- 

2.337 zł., sprzątanie terenów- Kłodnica, Sławięcice, Gościęcin (Skarb  Państwa)- 4.121zł., 

charakterystyka energetyczna budynku dla celów sprzedaży w  gminie Reńska Wieś (Skarb 

Państwa)- 4.083 zł., 

 zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan wynosi 300 zł., a zrealizowane wydatki to 
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kwota 300 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 opłaty za administrowanie i czynsze  za budynki lokalne i pomieszczenia garażowe– plan 

wynosi 16.067 zł., z czego zrealizowano 16.067 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w 

tym: czynsz za lokale mieszkalne w budynku przy ul. Zielonej w K-Koźlu (Skarb Państwa)- 

3.120 zł., zaległe koszty eksploatacji za lokal mieszkalny w budynku przy ul. Zielonej w 

K-Koźlu (Powiat)- 12.947 zł.,/ przejęcie mieszkania przez Powiat od Skarbu Państwa/ 

 różne opłaty i składki - plan wynosi 3.024 zł., z czego zrealizowano 3.024 zł., co stanowi 

100% wykonania planu  

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 39.614.zł., z czego zrealizowano 39.614 zł, co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: podatek od nieruchomości (Skarb Państwa) – 

39.614 zł.,  

 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 

759 zł., z czego zrealizowano 759 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: podatek 

leśny (Skarb Państwa)- 759 zł., 

 podatek od towarów i usług (VAT) – plan wynosi 66 zł., z czego zrealizowano 66 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan wynosi 3.520 zł., z czego 

zrealizowano 3.520 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: koszty postępowania 

sądowego (Skarb Państwa) – 3.520 zł. 

 wydatki na zakupy inwestycyjne - plan wynosi 35.819 zł. z czego zrealizowano 35.818zł., 

co stanowi 100% wykonania planu tych wydatków, w tym: zakup programu do 

prowadzenia opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, wykonanie  konwersji 

danych, dostarczenie aplikacji umożliwiającej zasilenie z systemu GEO-INFO 6- plan 

20.000 zł. wykonanie 20.000 zł co stanowi 100% wykonania planu oraz zakup 

nieruchomości drogowej –działka 863/106 ul. Bema – plan 15.819 zł., wykonanie wynosi 

15.818 zł., co stanowi 100% wykonania planu. 

 

W tym rozdziale wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 748.714 zł. Zobowiązania te 

dotyczą lat 2010-2015. Decyzją Fn.II.3111.3.11.2015 Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle 

odroczył do dnia 30.06.2016r. termin płatności podatku za okres 2010 roku w kwocie 118.994zł 

wraz z odsetkami w kwocie 72.730 zł. Ponadto Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Zarządzeniem 

Nr 590/GN/2015 z dnia 27.11.2015r. wyraził zgodę na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w 

zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu 

Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Kłodnica – działki nr 1045. 

Zarządzeniem Nr 115/5 z dnia 09.09.2015 r. Wojewoda Opolski wyraził zgodę na zbycie prawa 

własności w/w nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy. Wartość prawa własności w/w 

nieruchomości została wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 1.000.000 zł. (wartość zbliżona 

do należności nie zapłaconego podatku plus naliczone odsetki). Dnia 10.12.2015r. Starosta 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 

wnioskiem o wydanie interpretacji  indywidualnej – czy czynność przekazania nieruchomości w 

zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów 

i usług. Interpretacja wpłynęła do Starostwa w dniu 18.03.2016r., zatem zostaną podjęte czynności 

przekazania nieruchomości dla Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

 rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  – plan wynosi 

757.067zł., z czego zrealizowano 527.752 zł., co stanowi 69,7% wykonania planu (w tym:    
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plan wydatków Skarbu Państwa- 84.000 zł, z czego zrealizowano 84.000 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, plan wydatków Powiatu- 673.067 zł., z czego zrealizowano 443.752 zł., co 

stanowi 65,9%  wykonania planu) w tym: 

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan wynosi 2.800 zł., z czego 

zrealizowano 1.802 zł. na zakup wody dla pracowników Wydziału Geodezji, co stanowi 

64,4% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 33.200 zł., a zrealizowane wydatki 21.300 zł., co 

stanowi 64,2% wykonania planu, w tym: zakup akcesoriów komputerowych, w tym tuszy 

do drukarek- 8.180 zł., zakup materiałów papierniczych do plotera - 3.028 zł., zakup 

środków czystości- 2.215 zł., zakup dziurkacza, krzesła, czajnika, maty ochronnej, drukarki  

- 3.339 zł., zakup artykułów biurowych-  4.538 zł., 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan wynosi 500 zł., a zrealizowane 

wydatki 358 zł., co stanowi 71,6% wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 5.000 zł., a zrealizowane wydatki 2.928 zł., co 

stanowi 58,6% wykonania planu, w tym: drobne naprawy sprzętu i wyposażenia- 250 zł., 

naprawa przyłącza instalacji centralnego ogrzewania  w budynku SP przy ul. Piastowskiej 

15 – 369 zł., naprawa kserokopiarki- 378 zł., naprawa płyty głównej i czujników systemu 

alarmowego w budynku SP przy ul. Piastowskiej 15 – 1.931 zł., 

 zakup usług pozostałych- plan wynosi 683.867 zł., a zrealizowano wydatki 482.009 zł., co 

stanowi 70,5% wykonania planu, w tym: konserwacje i przeglądy sprzętu  w tym: 

kserokopiarek- 3.863 zł., ogłoszenia w prasie i radio-  18.167 zł., usługi pocztowe-  

19.286zł., serwis oprogramowania, nadzór na eksploatacją programów- 63.247 zł., oprawa 

i skanowanie dokumentów geodezyjnych- 10.596 zł., sporządzenie operatów 

szacunkowych, podział działek-  4.000 zł., założenie bazy danych ; geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu /baza danych GESUT/, obiektów topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-

1:5000 /BDOT 500/ mapy zasadniczej- dla terenów zabudowanych, zainwestowanych i 

przeznaczonych pod zabudowę dla terenu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego- 

362.850zł., / w tym: dotacja – 84.000 zł.,/ 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wynosi 19.000 zł., a zrealizowane 

wydatki 16.832 zł, co stanowi 88,6% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 2.700 zł., a zrealizowano wydatki 1.913 zł, co 

stanowi 70,9% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 10.000 zł., a zrealizowano wydatki 610 zł., co 

stanowi 6,1% wykonania planu. 

 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia i pochodne) – plan wynosi 205.049zł., 

z czego zrealizowano 205.049 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym:  

 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan wynosi 171.518 zł., a zrealizowano wydatki 

171.518 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

  składki na ubezpieczenia społeczne – plan wynosi 29.329  zł., a zrealizowano wydatki w 

kwocie – 29.329 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na Fundusz Pracy – plan wynosi 4.202 zł, a zrealizowano wydatki 4.202 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wynosi 415.765 zł., z czego zrealizowano 405.313zł, 

co stanowi 97,5% wykonania planu, w tym: 
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 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST – plan wynosi 21.734 zł, a zrealizowano 

wydatki 21.733 zł, co stanowi 100% wykonania planu,  w tym: składka dla Związku 

Powiatów Polskich – 13.570 zł., składka dla Euroregionu Pradziad – 8.163 zł., 

  różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan wynosi 327.504 zł., a zrealizowano wydatki 

319.510 zł., co stanowi 97,6% wykonania planu, w tym: diety radnych powiatu – 

317.998zł., delegacja radnych – 1.512 zł., 

 zakupy materiałów i wyposażenia – plan wynosi  40.111 zł, zrealizowane wydatki 

39.907zł, co stanowi 99,5% wykonania planu, w tym: zakupy wody mineralnej, kawy, 

ciastek, napoi na potrzeby sesji rady powiatu - 3.425 zł., zakup wiązanek 

okolicznościowych- 3.904 zł.,  zakup netbooka, tabletów, słuchawek z mikrofonem- 

31.335 zł., zakup książki kancelaryjnej- 126 zł., wizyta gości powiatu Hohenlohekreis-  

1.117 zł., 

 zakupy usług pozostałych – plan wynosi 25.400 zł, a zrealizowano wydatki 23.470 zł., co 

stanowi 92,4% wykonania planu, w tym: przewóz radnych na posiedzenia komisji- 878zł., 

ogłoszenia w prasie i radiu- 4.500 zł., szkolenie z tematyki samorządowej radnych powiatu-  

3.370 zł., wizyta gości powiatu Hohenlohekreis- 9.603 zł., usługi cateringowe – 5.119 zł.,  

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wynosi 1.016 zł., a zrealizowane 

wydatki 693 zł, co stanowi 68,2% wykonania planu  

 rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan wynosi  21.509 zł., z czego zrealizowano 

21.509zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 

 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan wynosi – 10.080 zł, a zrealizowane wydatki 

10.080 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: wynagrodzenie za udział w 

komisjach poborowych – 10.080 zł., 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  – plan wynosi 1.561 zł, a zrealizowane 

wydatki 1.561 zł, co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia – plan wynosi 8.860 zł, a zrealizowane 

wydatki 8.860 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym: wynagrodzenia pisarek –

8.860 zł., 

 zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 889 zł, a zrealizowano wydatki 889 zł, co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: zakup materiałów biurowych i papierniczych- 

544zł., zakup środków czystości i materiałów do bieżącego utrzymania- 345 zł., 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 19 zł, a zrealizowano wydatki 19 zł, co stanowi 

100% wykonania planu, 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wynosi 100 zł., a zrealizowane 

wydatki 100 zł, co stanowi 100% wykonania planu  

 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 564.787 zł., z 

czego zrealizowano kwotę 502.413. zł.,  co stanowi 89% wykonania planu. W ramach tego 

rozdziału zrealizowano wydatki na poniższe imprezy w kwocie ogółem 302.873 zł.: 

 Współorganizacja VI Międzyszkolnego Turnieju Języka Niemieckiego – ZS Nr 3- 

1.000 zł., 

 Współorganizacja  Zawodów w pływaniu ze  ZS Specjalną- Bliżej Świętego Jana 

Pawła II oraz IV Otwarty Memoriał Pływacki ku czci Jana Pawła II – 1.488zł., 

 Współorganizacja V Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt- ZS Nr 1-  

988zł., 

  Współorganizacja IV Konkursu Mistrza Ortografii-ZS Nr 1-  787 zł., 
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 Współorganizacja z ZSTiO  turnieju Potyczki z Techniką- 772 zł., 

 Współorganizacja IV Konkursu Chemiczna Głowa- ZS nr 3- 1.500 zł., 

 Współorganizacja z K-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Konkursu- Młody A II-

Chemik- 500 zł., 

 Współorganizacja V Konkursu Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskiej- ZS  nr 1-  

702zł., 

 Współorganizacja Wojewódzkich Zawodów Szkół Specjalnych- Mały 

Olimpijczyk-  1.000 zł., 

 Współorganizacja z ZTiO V Seminarium Naukowego Technologie Mobilne- 

829zł., 

 Współorganizacja XX Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty-  401 zł., 

  Współorganizacja konkursu fotograficznego „Przyroda Ziemi Kozielskiej w 

Obiektywie”–   299 zł., 

 Współorganizacja Powiatowych Zawodów Sikawek Konnych, Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej-  10.003 zł., 

 Współorganizacja Akademii Przedszkolaka z Szkoła Podstawową nr 1  – 300 zł  

 Współorganizacja XI Ogólnopolskiego Spływu Twardzieli rzeką Odrą- 4.990 zł 

 Współorganizacja II Biegu Pamięci Powstań Śląskich-   1.000 zł 

 Współorganizacja Festynu „Wakacje Dzieciom 2015” z Parafią pw. Św. Zygmunta 

i Jadwigi Śl.- 1.993 zł 

 Koncert Ukraińskiego Zespołu Ludowego PERŁA- 1.000 zł 

 Współorganizacja z Fundacją ROMANE PSZAŁA Międzynarodowego Dnia 

Romów- 1.000 zł 

 Współorganizacja XXIII edycji zawodów  Pierwszej Pomocy PCK- 442  zł., 

 Współorganizacja z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych 

konkursu Lady D-  361 zł., 

 Wydanie informatora edukacyjnego z ofertą kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych powiatu- 3.000 zł 

 Udział  w XII Mistrzostwach Wojewódzkich- Halowa Piłka Nożna- 500  zł 

 Współorganizacja Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – 1.800 zł 

 Współorganizacja z Nową Gazetą Lokalną Plebiscytu Medycznego- 1.500 zł 

 Współorganizacja z Nową Gazetą Lokalną Plebiscytu na Najlepszego Sportowca- 

1.000 zł., 

 Promocja Powiatu w ramach specjalnego wydania Magazynu Gospodarczego 

FAKTY  z okazji „ 25-lecia powołani Samorządu Terytorialnego”-1.968 zł., 

 Projekt graficzny płyty chóru „ Echo Kresów”- 5.000 zł., 

 Współorganizacja z TSKN na Śląsku Opolskim i DFK Kamionka imprezy BABSKI 

COMBER- 1.000 zł., 

 Wędkowanie z okazji Dnia Dziecka – 500 zł., 

 Współorganizacja Sylwestra roku 2014- 8.013 zł., 

 Współorganizacja Okręgowej XLI Olimpiady Geograficznej – II LO- 994 zł., 

 Współorganizacja WPOR Dzieciom- 500 zł 

 Współorganizacja VIII Spotkań Rodzin Muzykujących- PSM- 996 zł 

 Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęcia 

i zakończenia roku akademickiego- 995 zł 
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 Współorganizacja jubileuszu XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku- 3.997 zł., 

 Współorganizacja Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Śląsku Dzieci Specjalnej 

Troski – ZS Specjalna- 1.794 zł., 

 Upamiętnienie rocznic ludzi zasłużonych dla Powiatu / wydanie znaczków/ , 

współorganizacja z Polskim Kołem Filatelistów- 1.429 zł 

 Otwarcie sezonu rekreacji wodnej i promocja oferty turystycznej Przystani 

SZKWAŁ 2015- 60.620 zł 

 Współorganizacja Tygodnia  Kultury Chrześcijańskiej- 1.076 zł 

 Współorganizacja TANECZNYCH OSKARÓW – 2.000 zł 

 Współorganizacja Święta Policji- 1.000 zł 

 Współorganizacja Warsztatów Rozwojowych dla bezrobotnych- 2.460 zł 

 Współorganizacja 64-tego Samochodowego Rajdu Energetyków- 500 zł 

 Współorganizacja obchodów 110 tej rocznicy OSP Dziergowice- 1.000 zł 

 Współorganizacja prezentacji kulinarnych „Opolskie ze smakiem”- 1.000 zł 

 Współorganizacja uroczystości 35- lecia SOLIDARNOŚCI – 768zł 

 Współorganizacja  imprezy „Wędkowanie z gwiazdą”- 500zł 

 Współorganizacja Mistrzostw Świata Modeli Pływających- 3.500 zł., 

 Współorganizacja Jarmarku Urbanowego- 1.000zł 

 Współorganizacja Międzynarodowych Spotkań Malarskich 2015- 2.000 zł 

 Współorganizacja II CROSSDUATHLONU- 1.000 zł 

 Współorganizacja imprez „ Patrz, Słuchaj, przeżywaj”-  5.000 zł., 

 Współorganizacja OKTOBERFESTU- 1.000 zł 

 Współorganizacja „Przeglądu Pieśni Religijnej”- 2.000 zł., 

 Współorganizacja GITARIADY- 2.472 zł., 

 Dofinansowanie druku książki dr. Rataj „Kędzierzyńskie Opowieści…”- 18.824 zł 

 Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w zakresie pierwszej pomocy przez PCK- 

5.000 zł 

 Wydanie bajek CD „ Bajki Opolskie- Opolki”- 12.706 zł 

 Współorganizacja Sławięcickich Spotkań Adwentowych”-1.500 zł 

 Współorganizacja „Pikniku Biesiadnego z okazji Dnia Seniora”- 600 zł 

 Współorganizacja Rodzinnego Festynu Jesiennego DOBRA RODZINA- 900zł 

 Współorganizacja XV Opolskiego Dnia Godności Olimpiad Specjalnych- 2.000 zł 

 Współorganizacja WIGILII OLIPMIAD SPECJALNYCH- 500 zł 

 Współorganizacja V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego- 999 zł 

 Współorganizacja rajdu nawigacyjnego NIETOPERZ_ 200 zł 

 Współorganizacja zawodów strzeleckich SPARTA- 497 zł 

 Współorganizacja zawodów sportowych -zakup strojów sportowych dla I LO- 

1.950 zł 

 Współorganizacja Przełajowego Wyścigu Kolarskiego BRYKSY CROSS- 2.999zł 

 Organizacja JARMARKU SWIĄTECZNEGO- 12.207 zł 

 Współorganizacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości- 10.000 zł 

 Organizacja konferencji neurologicznej- 19.175 zł 

 Organizacja Koncertu Zespołu ŚLĄSK- 16.416 zł 

 Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Rodzin zastępczych Festynu 

Rekreacyjnego „Biegiem, Rowerem, Kajakiem”- 3.000 zł 
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 Współorganizacja XII Dni Kultury Kresowian – dofinansowanie wydanie 

materiałów promocyjnych i książki „Ludobójstwo”- 5.000 zł 

 Współorganizacja 85-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża-  1.394 zł 

 Współorganizacja imprez jeździeckich: Międzynarodowe Zawody w Ujeżdżaniu 

CDI, Mistrzostwa Opolszczyzny w Ujeżdżaniu, Mistrzostwa Polski Amatorów w 

Ujeżdżaniu z Ludowym Jeździeckim Klubem LEWADA -20.000 zł 

 Współorganizacja XII Opolskiego Festynu Olimpiad Specjalnych „Bezpieczne 

Wakacje”- 1.500 zł                 

 Organizacja świąt państwowych / 3.V,1-17.IX, 11.XI, /- 7.022 zł 

 Uroczystość 70 rocznicy wyzwolenia filii obozu w Sławięcicach- 3.247  zł 

 

Pozostałe wydatki związane z promocją podmiotu –  199.540 zł, w tym: 

 emisja życzeń, kondolencji, informacje o działalności Rady Powiatu , Zarządu 

Powiatu , jednostek organizacyjnych Powiatu w mediach – 132.292  zł 

 materiały promocyjne (mapy powiatu, torby upominkowe, okładki 

okolicznościowe, kalendarze, długopisy, płaskorzeźby, tabliczki grawerowane, 

gadżety, flagi, wynajem choinek i ozdób choinkowych)  –   67.248 zł 

 

 rozdział 75095– Pozostała działalność - plan wynosi 22.503 zł., środki na wydatki związane 

z realizacją projektu pn.: „Zintegrowane podejście terytorialne- szansą rozwoju 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”-z czego 

zrealizowano 18.456 zł.,  co stanowi 82% wykonania planu, w tym: zakup artykułów 

spożywczych  –poczęstunek gości zarządu w ramach organizowanych spotkań tematycznych 

– 974zł., usługi związane z obsługą Konwentu Starostów Województwa Opolskiego w dniach 

27-28.08.2015r- 5.546 zł. 

 

W ramach rozdziału realizowano projekt pn.”Zintegrowane podejście terytorialne- szansą 

rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Obszaru Funkcjonalnego” plan wynosi 13 503,00 zł z czego 

zrealizowano 11 936,56 zł co stanowi 88,40% wykonania planu, w tym: w § 4309 - zakup usług –

współfinansowanie budżet JST- plan wynosi 13.503 zł. z czego zrealizowano 11.936 zł. co stanowi 

88,4% wykonania planu, 

 

 rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne (szkolenie obronne kadry kierowniczej jednostek 

organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) – plan wynosi 4.000 zł., z czego 

zrealizowano 3.955 zł.,  co stanowi 98,9% wykonania planu,  

 rozdział 75405 – Komendy Powiatowej Policji (dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na 

wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń biurowych oraz zakup czterech rowerów 

dla nowotworzonej drużyny rowerowej policjantów –plan 75.600 zł. z czego zrealizowano 

75.550 zł., a także na wydatki majątkowe w tym: zakup radiowozu oznakowanego –plan 

21.250 zł. z czego zrealizowano 20.876 zł.)– plan wynosi 96.850zł., z czego zrealizowano 

96.426 zł., co stanowi 99,6% wykonania planu,  

 rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wynosi 5.727 zł, z 

czego zrealizowano 4.718 zł., co stanowi 82,4% wykonania planu, jest to zwrot do Opolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconej funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej dodatku za staż za okres X.2012r-XII.2014r. oraz nadpłaconej nagrody 



 22 

rocznej z lat 2012-2014 wraz z należnymi odsetkami, 

 rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan wynosi 20.000 zł. z czego zrealizowano 

20.000zł., co stanowi 100% wykonania planu, środki na wydatki związane z organizacją II 

Opolskiego Regionalnego Przystanku „PaT” w ramach rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. 

 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów  – plan wynosi 473.409 zł, z 

czego zrealizowano 337.347 zł, co stanowi 71,3% wykonania planu, w tym: odsetki od 

kredytu – Bank  CITI Handlowy- 13.019 zł., odsetki od kredytu – PKO BP-/2013 rok 

skonsolidowany/- 242.767 zł., odsetki od kredytu – Bank Pekao- 35.911 zł., odsetki od 

kredytu – Bank Gospodarstwa Krajowego– 2.503 zł., odsetki od kredytu-   Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej- 5.966 zł., odsetki od kredytu – Bank Spółdzielczy – 

37.181zł., 

 rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan wynosi 1.547.712 zł., z czego 

zrealizowano 1.341.543 zł., co stanowi 86,7% 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 1.340.304 zł., 

gdzie plan wynosi 1.545.772 zł., co stanowi 86,7% wykonania planu tych wydatków oraz na 

dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książe” dla 

Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota zrealizowanych wydatków  

wynosi 1.239 zł, gdzie plan wynosi 1.940 zł., co stanowi 63,9% wykonania tego planu 

 rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan wynosi 363.628 zł., z czego zrealizowano  

357.917 zł., co stanowi 98,4% wykonania planu, w tym: 

 dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – 

wychowawczej – plan wynosi 360.133 zł, a zrealizowano 356.172 zł, co stanowi 98,9% 

wykonania planu, w tym dotacje udzielone dla: Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych 

dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem, 

 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (organizacja nauki 

religii Kościoła Zielonoświątkowego) – plan wynosi 900 zł., a zrealizowano 581 zł., co 

stanowi 64,6% wykonania planu, 

 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały 

Książe” dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wynosi 2.595 zł., a 

zrealizowano 1.164 zł., co stanowi 44,9% wykonania tego planu 

 rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan wynosi 

16.000zł, z czego zrealizowano 9.719 zł, co stanowi 60,7% wykonania planu, w tym: 

 zakup energii – plan wynosi 14.000 zł, z czego zrealizowano 8.102 zł, co stanowi 57,9% 

wykonania planu, w tym: centralne ogrzewanie – 7.657 zł., woda – 445 zł., 
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 zakup usług – plan wynosi 1.000 zł, a zrealizowano wydatki 797 zł, co stanowi 79,7% 

wykonania planu, w tym: odprowadzenie ścieków – 797 zł., 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 1.000 zł, z 

czego zrealizowano 820 zł, co stanowi 82,0% wykonania planu, 

 rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - plan wynosi 984.657 zł, z czego zrealizowano 

883.641 zł, co stanowi 89,7% wykonania planu, w tym: 

 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Gminy 

Kędzierzyn-Koźle na wydatki bieżące związane z organizacją nauczania religii Kościoła 

Zielonoświątkowego-  plan wynosi 1.800 zł., a zrealizowano 582 zł, co stanowi 32,3% 

wykonania planu, 

 dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – 

wychowawczej – plan wynosi 499.345 zł, a zrealizowano 433.431 zł, co stanowi 86,8% 

wykonania planu, w tym dotacje udzielone dla: 

- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych– Tomasz Kubala – plan 

wynosi 103.290 zł., a zrealizowane wydatki 84.376 zł., co stanowi 81,7% planu, 

- Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu – LO dla Młodzieży 

– plan wynosi 147.635 zł., a zrealizowane wydatki 145.729 zł., co stanowi 98,7% 

wykonania planu, 

- Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu - LO dla Dorosłych 

– plan wynosi 34.944 zł., a zrealizowane wydatki 28.593 zł., co stanowi 81,8% 

wykonania planu, 

- FAM Spółka Zabrze – LO dla Dorosłych „Siódemka” – plan wynosi 54.656 zł., a 

zrealizowane wydatki 42.889 zł., co stanowi 78,5% wykonania planu, 

- Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – LO dla Dorosłych – plan wynosi 158.820 zł., a 

zrealizowane wydatki 131.844 zł., co stanowi 83,0% wykonania planu, 

 dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 

osobę fizyczną – plan wynosi 483.512 zł, a zrealizowano 449.628 zł, co stanowi 93% 

wykonania planu, , w tym dotacje udzielone dla: 

- Fundacja dla Dobra Publicznego – LO dla Dorosłych-publiczne  – plan wynosi 

483.512 zł., a zrealizowano wydatki  449.628 zł., co stanowi 93% wykonania planu, 

 rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – Szkoły zawodowe – plan wynosi 1.800 zł., z czego 

zrealizowano 1.686 zł., co stanowi 93,7% wykonania planu, w tym:  

 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy 

Kędzierzyn-Koźle na wydatki bieżące związane z organizacją nauczania religii Kościoła 

Zielonoświątkowego-  plan wynosi 1.800 zł., a zrealizowano 1.686 zł, co stanowi 93,7% 

wykonania planu, 

 rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (dotacja dla szkoły niepublicznej) – plan wynosi 

441.015 zł, z czego zrealizowano wydatki 382.637 zł, co stanowi 86,8% wykonania planu, w 

tym: 

 dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – 

wychowawczej – plan wynosi 270.751 zł, a zrealizowano wydatki 221.227 zł, co stanowi 

81,7% wykonania planu, w tym na dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej 



 24 

placówki oświatowo - wychowawczej – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów 

„Mały Książe” – Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem, 

 dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 

osobę fizyczną- plan wynosi 170.264 zł, a zrealizowano wydatki 161.410 zł, co stanowi 

94,8% wykonania planu, w tym dotacje przekazano dla Wojewódzkiego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Opolu – Zasadnicza Specjalna Szkoła Zawodowa dla 

Młodzieży, 

 rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione -plan wynosi 1.297.038 zł, 

z czego zrealizowano 1.234.235 zł, co stanowi  95,2% wykonania planu: 

 dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – 

wychowawczej – plan wynosi 1.297.038 zł, z czego zrealizowano 1.234.235 zł., co stanowi 

95,2% wykorzystania planu w tym dotacje udzielone dla: 

- TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań – Policealna Szkoła dla Dorosłych (zawody 

pozostałe) – plan wynosi 70.629 zł., a zrealizowane wydatki 70.628 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 

- TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań – Policealna Szkoła dla Dorosłych (zawody 

medyczne) – plan wynosi 39.259 zł., a zrealizowane wydatki 39.258 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 

- Fundacji dla Dobra Publicznego – PSHE – plan wynosi 89.870 zł, a zrealizowane 

wydatki  56.284 zł., co stanowi 62,6% 

- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu – Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – 

plan wynosi 585.270 zł., a zrealizowane wydatki 566.922 zł., co stanowi 96,9% 

wykonania planu, 

- Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” – FAM Spółka Zabrze - plan 

wynosi 512.010 zł., a zrealizowano wydatki 501.143 zł., co stanowi 97,9% 

wykonania planu, 

 rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wynosi 35.349 zł, z czego 

zrealizowano 35.349 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym:  

 dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania w zakresie doradztwa 

metodycznego na diagnozowanie stanu potrzeb doskonalenia nauczycieli uczących w 

szkołach w zakresie przedmiotów objętych doradztwem, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz określenie ich aktualnych potrzeb 

w zakresie doskonalenia zawodowego wynikających z polityki edukacyjnej Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego – plan wynosi 35.349 zł, a zrealizowano 35.349 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 rozdział 80150 –  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych– plan wynosi 20.000zł, a zrealizowano 18.940 zł, co stanowi 94,7% wykonania 

planu, w tym dotacje udzielone dla: Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Opolu – LO dla Młodzieży – plan wynosi 20.000 zł., a zrealizowane wydatki 18.940 zł., co 

stanowi 94,7% wykonania planu, 

 rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan wynosi 15.486 zł., z czego zrealizowano 
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15.486 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym na projekt dla młodzieży na temat 

profilaktyki uzależnień „II Opolski Regionalny Przystanek PaT” 

 rozdział 85195 – Pozostała działalność (promocja zdrowia) – plan wynosi 37.514 zł., z czego 

zrealizowano 30.068 zł., co stanowi 80,2% wykonania planu, tym: 

 wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosi 4.200 zł., z czego zrealizowano 2.860 zł., co 

stanowi 68,1% wykonania planu, 

 zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 6.500 zł., z czego zrealizowano 5.608 zł., 

co stanowi 86,3% wykonania planu, 

  zakup usług pozostałych – plan wynosi 26.814 zł., z czego zrealizowano 21.600 zł., co 

stanowi 80,6% wykonania planu, w tym na: szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

w zakresie „Pierwszej pomocy przedmedycznej”- 7.000 zł., szkolenie pedagogów szkół 

ponadgimnazjalnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej -500 zł., 

współorganizacja akcji „Targi Zdrowia –Biała Niedziela” – 14.100 zł., 

 rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze – plan wynosi 509.498 zł, z czego 

zrealizowano 440.472 zł, co stanowi 86,5% wykonania planu, w tym : 

 dotacje celowe - przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan wynosi 

509.498zł, z czego zrealizowano 440.472 zł, w tym dotacje przekazane dla:  

- Powiatu  Krakowski Grodzki – plan wynosi 7.285 zł.,  z czego zrealizowano 7.206zł., 

- Powiatu Raciborskiego – plan wynosi 64.100 zł., z czego zrealizowano 60.740 zł.,  

- Powiatu Prudnickiego – plan wynosi 54.432 zł, z czego zrealizowano 48.166 zł., 

- Powiatu Ostrowca Świętokrzyskiego – plan wynosi 78.398 zł., z czego zrealizowano 

70.469 zł., 

- Powiatu Tarnobrzeski – plan wynosi 42.000 zł., z czego zrealizowano 40.464 zł., 

- Powiatu Nyskiego – plan wynosi 80.000 zł., z czego zrealizowano 47.889 zł. 

- Powiatu Oleskiego – plan wynosi 37.258 zł., z czego zrealizowano 19.514 zł., 

- Powiatu Brzeski– plan wynosi 35.972 zł., z czego zrealizowano 35.972 zł., 

- Powiatu Wielicki – plan wynosi 76.917 zł., z czego zrealizowano 76.916 zł. 

- Powiatu Kłodzki– plan wynosi 33.136 zł., z czego zrealizowano 33.136 zł., 

 rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej -plan wynosi 1.231.000 zł., z czego zrealizowano 

1.231.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 

 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie pobytu osób 

niepełnosprawnych w niepublicznym domu pomocy społecznej realizowane przez Dom 

Pomocy Społecznej Dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźlu,  

 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan wynosi 783.481 zł.,  z czego zrealizowano 

707.678zł, co stanowi 90,3% wykonania planu, w tym:  

 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci z Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego w rodzinach zastępczych – plan wynosi 783.481 zł., a 

zrealizowane wydatki 707.678 zł., w tym dotacje przekazane dla:  

- Powiatu Prudnickiego – plan wynosi 28.710 zł., z czego zrealizowano 27.259 zł., 

- Powiatu Zawierciańskiego – plan wynosi 28.252 zł., z czego zrealizowano 24.431zł., 

- Powiatu  Gliwickiego Grodzki – plan wynosi 13.430 zł., z czego zrealizowano 

9.090zł., 

- Powiatu Jaworskiego – plan wynosi 12.500 zł., z czego zrealizowano 12.000 zł., 
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- Powiatu  Wrocławskiego  Grodzki– plan wynosi 18.500 zł., z czego zrealizowano 

13.877 zł., 

- Powiatu Bielsko-Bialskiego – plan wynosi 12.500 zł., z czego zrealizowano 12.000zł., 

- Powiatu Raciborskiego – plan wynosi 85.000 zł., z czego zrealizowano 77.966 zł., 

- Powiat Słupskiego Grodzki– plan wynosi 11.000 zł., z czego zrealizowano 10.320 zł., 

- Powiatu Rybnickiego Grodzki - plan wynosi 35.500 zł., z czego zrealizowano 

31.062zł., 

- Powiatu Rybnik Ziemski – plan wynosi 12.500 zł., z czego zrealizowano 7.920zł., 

- Powiatu Wieluńskiego – plan wynosi 41.800 zł., z czego zrealizowano 40.570 zł., 

- Powiatu Krapkowickiego – plan wynosi 170.000 zł., z czego zrealizowano 141.878zł., 

- Powiatu Jeleniogórskiego – plan wynosi 14.900 zł., z czego zrealizowano 14.400zł., 

- Miasta Kraków – plan wynosi 12.000 zł., z czego zrealizowano 12.000 zł., 

- Powiatu Sieradzkiego  -plan wynosi 37.500 zł., z czego zrealizowano 36.000 zł., 

- Powiatu Tatrzańskiego – plan wynosi 12.500 zł., z czego zrealizowano 12.000 zł., 

- Powiatu Krotoszyńskiego – plan wynosi 44.200 zł., z czego zrealizowano 40.617 zł., 

- Powiatu Dąbrowa Górnicza – plan wynosi 12.000 zł., z czego zrealizowano 12.000zł., 

- Powiatu Pruszkowskiego – plan wynosi 5.030 zł., z czego zrealizowano 3.023 zł., 

- Powiatu Kartuskiego – plan wynosi 12.500 zł., z czego zrealizowano 12.000 zł. 

- Powiatu Opolskiego Grodzki – plan wynosi 25.000 zł., z czego zrealizowano 24.387zł. 

- Powiatu Opolskiego Ziemski – plan wynosi 101.000 zł., z czego zrealizowano 

99.058zł. 

- Powiatu Siemianowice Śląskie – plan wynosi 12.500 zł., z czego zrealizowano 

12.000zł 

- Powiatu Gorzowskiego – plan wynosi 11.159 zł., z czego zrealizowano 10.658 zł., 

- Powiatu Kłodzkiego – plan wynosi 1.000 zł., z czego zrealizowano 500 zł., 

- Powiatu Parczewskiego – plan wynosi 12.500 zł., z czego zrealizowano 10.662 zł., 

 rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -plan wynosi 

29.109 zł., z czego zrealizowano 29.109 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym:  zwrot 

dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

niezależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości), 

 rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie -plan wynosi 15.367 zł., z czego 

zrealizowano 15.367 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym:  zwrot dotacji oraz 

płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w 

nadmiernej wysokości (zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych 

pobranych w nadmiernej wysokości), 

 rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -plan wynosi 

68.426 zł., z czego zrealizowano 68.426 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym:  

dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora  finansów publicznych 

- plan wynosi 68.426 zł., a zrealizowane wydatki 68.426 zł,  w tym: dotacja przekazana dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu- 68.426 zł., w zakresie: zakupu 

materiałów do terapii zajęciowej, szkoleń pracowników, finansowanie wycieczek 

uczestników, zakup niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, 
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finansowanie wynagrodzeń pracowników, 

 rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie - plan wynosi 2.194 zł, z czego zrealizowano 

2.194zł, co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 

 dotacje celowe przekazano do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące – 

doradztwo metodyczne (diagnozowanie stanu potrzeb doskonalenia nauczycieli uczących 

w szkołach w zakresie przedmiotów objętych doradztwem, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski oraz określenie ich aktualnych 

potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego wynikających z polityki edukacyjnej 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - plan wynosi 2.194 zł, z czego zrealizowano 

2.194 zł, co stanowi 100% wykonania plan, 

 rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska– plan wynosi 129.952 zł., z czego zrealizowano 104.786 zł., co 

stanowi 80,6% wykonania planu, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

w tym: na badanie jakości wód powierzchniowych – 18.000 zł., na badanie jakości powietrza 

– 22.000 zł., na wycinkę i pielęgnację drzew- 6.164 zł., na opracowanie rejestru terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy –na 

obszarze powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego -35.670 zł., opracowanie programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2015-

2032 -2.952 zł. oraz wydatki majątkowe których plan wynosił 20.000 zł na zadanie związane 

z budową wiaty edukacyjnej na szkółce leśnej położonej w Kędzierzynie-Koźlu 

(Lenartowice)- w ramach dalszej rozbudowy parku dendrologicznego” a realizacja 20.000zł. 

 rozdział 90095 – Pozostała działalność –plan wynosi 39.868 zł., z czego zrealizowano 

39.868zł., co stanowi 100% wykonania planu  w tym dotacja dla Fundacji Promocji 

Aktywnego Trybu Życia RIAD w Kędzierzynie-Koźlu na realizację projektu pn.: „Diody nie 

są takie złe –powiatowa akcja ekologicznej świadomości” – 6.820 zł. oraz wywóz 45 kg 

odpadów azbestowych z terenu Blachowni: działki nr 602/287 i nr 602/228 – 33.048 zł., 

 rozdział 92116 – Biblioteki -plan wynosi 30.000 zł., z czego zrealizowano 30.000 zł, co 

stanowi 100% wykonania planu, dotacja dla Gminy Kędzierzyn-Koźle  na realizacje zadania 

w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej – zadanie realizowane przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu, 

 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wynosi 25.000 zł., z czego 

zrealizowano 24.301 zł., co stanowi 97,2% wykonania planu, w tym na dotacje celowe na 

finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 

zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych z czego: 

dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi w Radoszowach na impregnację pokrycia 

dachowego z gontów drewnianych oraz ścian z desek modrzewiowych w drewnianym 

budynku kościoła. 

 

  Starostwo Powiatowe w okresie sprawozdawczym zrealizowało dochody ogółem, jak 

poniżej: plan dochodów wynosi 4.308.715 zł, zrealizowano dochody łącznie w wysokości  

4.885.735 zł, czyli 113,4%  wykonania planu w rozdziałach jak poniżej: 

 rozdział 01095 – Pozostała działalność (dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacja z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami)-plan wynosi 80 zł,  zrealizowano 108 zł, co stanowi 135% wykonania planu, 

 rozdział 02001 - Gospodarka leśna (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
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do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 

sektora  finansów publicznych – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)-plan 

wynosi 35.758 zł,  zrealizowano 35.757 zł, co stanowi  100% wykonania planu, 

 rozdział 60014 – Drogi powiatowe – plan wynosi 80.000 zł. zrealizowano 80.000 zł, czyli 

100% wykonania planu, 

 rozdział 70005 – Gospodarki gruntami i nieruchomościami – plan wynosi 1.068.800 zł., 

zrealizowano1.240.333 zł., czyli 116,1% wykonania planu, w tym: 

 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 

wynosi 8.800 zł., zrealizowano 8.917 zł., czyli 101,3% wykonania planu, 

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan wynosi 60.000 zł. 

zrealizowano 68.225 zł., czyli 113,7% wykonania planu, 

 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości – plan wynosi 0 zł., zrealizowano 4.020 zł.,  

 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan wynosi 1.000.000zł, zrealizowano 

1.159.171 zł, co stanowi 115,9% wykonania planu.  

Plan przekroczono z powodu uzyskania wyższych dochodów Skarbu państwa z tytułu opłaty 

za użytkowanie wieczyste gruntu, otrzymanych odszkodowań za nieruchomości gruntowe 

oraz sprzedaż nieruchomości. 

 rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan wynosi 

480.000zł., zrealizowano 723.678 zł., co stanowi 150,8% wykonania planu, w tym: 

 wpływy z usług – plan wynosi 480.000 zł., zrealizowano 719.945zł., co stanowi 150% 

wykonania planu, 

 wpływy z różnych dochodów – plan wynosi 0 zł., zrealizowano 3.733 zł.,  

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

wykonania planu, w tym dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

 rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – plan wynosi 70.000 zł, zrealizowano  99.821 zł., czyli  

142,6% wykonania planu, w tym: 

 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan wynosi 0 zł, 

zrealizowano 2.259 zł,  

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

wynosi 15.000 zł, zrealizowano 32.193 zł., co stanowi 214,6 % wykonania planu, 

 wpływy z usług (wynajem sali, projektora)- plan wynosi 15.000 zł., zrealizowano 

16.308zł., co stanowi 108,7% wykonania planu, dochody uzyskano z usługi 

sponsoringowej wykonanej dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, 

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

4.075zł.,  

 pozostałe odsetki – plan wynosi 5.000 zł., zrealizowano 5.482 zł., co stanowi 109,6% 

wykonania planu, 

 wpływy z różnych dochodów (media, odszkodowania, prowizja za terminowe 

odprowadzenie podatku, dochody lat ubiegłych) - plan wynosi 35.000 zł., zrealizowano 

39.504 zł., co stanowi 112,9% wykonania planu, 
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   rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan wynosi 60.600 zł, z czego zrealizowano 

60.550 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, w tym: otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji - plan wynosi 60.600 zł, 

z czego zrealizowano 60.600 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej– plan wynosi 6.027 zł, z 

czego zrealizowano 5.068 zł., co stanowi 84,1% wykonania planu, w tym:  

 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 350 zł., gdzie plan wynosi 

300zł czyli 116,7% wykonania planu 

 pozostałe odsetki – plan wynosi 1.078 zł., zrealizowano 69 zł., co stanowi 6,4% wykonania 

planu, 

 wpływy z różnych dochodów  - plan wynosi 4.649 zł., zrealizowano 4.649 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 

 rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw - plan wynosi 1.740.000 zł., z czego zrealizowano 

1.768.225 zł., co stanowi 101,6% wykonania planu, w tym: 

 wpływy z opłaty komunikacyjnej - plan wynosi 1.740.000 zł., zrealizowano 1.768.192zł., 

co stanowi 101,6% wykonania planu, 

 wpływy z różnych opłat  (opłata za udostępnienie informacji)– plan wynosi 0 zł., 

zrealizowano 33 zł.,   

  rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - plan wynosi 0 zł, zrealizowano 58.689 zł. (dochody 

dotyczą zwrotu dotacji z lat ubiegłych), w tym: 

 pozostałe odsetki – plan wynosi 0 zł., zrealizowano 1.588 zł.,  

 wpływy z różnych dochodów (media, odszkodowania, prowizja za terminowe 

odprowadzenie podatku, dochody lat ubiegłych) - plan wynosi 0 zł., zrealizowano 

57.101zł.,  

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

zrealizowano 125 zł. (zwrot dotacji z lat ubiegłych), w tym pozostałe odsetki 22 zł., wpływy 

z różnych dochodów 103 zł., 

 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze  - plan wynosi 0 zł, zrealizowano 40.379 zł., w tym: 

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

zrealizowane 40.379 zł,  

 rozdział 85321– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności– plan wynosi 0 zł, z czego 

zrealizowano 692 zł., w tym dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

 rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za    

korzystanie ze środowiska - plan wynosi 767.440 zł, z czego zrealizowano 772.305 zł, co 

stanowi 100,6%, w tym : 

 wpływy z różnych opłat- plan wynosi 767.440 zł, zrealizowane 772.305 zł, co stanowi 

100,6% wykonania planu.     

Ponadto jednostka zrealizowała plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej w 

kwocie ogółem 4.709.413 zł, w tym podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 

ogółem 3.550.134 zł. w tym: 

 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w 

kwocie 3.232.463 zł., 
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 wpływ z innych lokalnych opłat poniesionych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.062 zł., 

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16.940 zł., 

 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące 

osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 29.006 zł., 

 wypływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości w kwocie 171.332 zł., 

 pozostałe odsetki w kwocie 14.542 zł., 

 wypływy z różnych dochodów  w kwocie 83.789 zł. 

  Na   dzień  31.12.2015r.  w  Starostwie  Powiatowym  zatrudnionych było 91 pracowników na 

89,3 etatach, w tym: 

 pracowników na stanowiskach urzędniczych 83 osób na 81,30 etatach, w tym: 

       - pełnozatrudnieni – 80 osób na 80 etatach 

       - niepełnozatrudnieni – 2 osoby na 1 etacie 

 pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi w tym: 

       - pełnozatrudnieni – 8 osób na 8 etatach 

       - niepełnozatrudnieni – 1 osoby na 0,3 etatu 

 

3. Komenda   Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kędzierzynie- Koźlu 

 

   Wydatki ogółem zrealizowane przez jednostkę w roku budżetowym w rozdziale 75411 

wyniosły 9.614.412 zł., gdzie plan wynosi 9.615.000 zł., zatem wykonanie  stanowi 100% w 

stosunku do planu, w tym: 

 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan wynosi 8.861 zł, zrealizowano 8.861zł., 

co stanowi 100% wykonania planu, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 

– 8.861 zł., 

 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – plan 

wynosi 459.043 zł., zrealizowano 459.043 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 

dopłata do wypoczynku- 157.168 zł., dodatki na remont mieszkań dla funkcjonariuszy- 

24.977zł., przejazdy raz w roku na koszt MSWiA -25.397 zł., pozostałe należności 

funkcjonariuszy (pomoc dla uczących się funkcjonariuszy)- 29.938 zł., zasiłki na 

zagospodarowanie- 39.886 zł., równoważnik za brak lokalu- 151.847 zł., pomoc mieszkaniowa 

– 5.960 zł., odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe – 23.870 zł., 

 wynagrodzenie pracowników – plan wynosi 49.568 zł, zrealizowano 49.568 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, natomiast 0,5% ogółu wydatków, w tym rozdziale, 

 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – plan wynosi 87.491 zł, 

zrealizowano 87.491 zł., co stanowi 100% wykonania planu, natomiast 0,9% ogółu wydatków, 

w tym rozdziale, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 8.454 zł, zrealizowano 8.454 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu, 

 uposażenie funkcjonariuszy – plan wynosi 6.405.469 zł, zrealizowano 6.405.381 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, natomiast 66,6% ogółu wydatków, 

 pozostałe należności funkcjonariuszy  – plan wynosi 573.633 zł, zrealizowano 573.633 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: nagrody jubileuszowe – 88.865 zł., świadczenia i 
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odprawy – 84.449 zł., nagrody uznaniowe 170.262 zł., rekompensata za przedłużony czas 

służby – 224.487 zł., jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego 

lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią – 5.570 zł., 

 nagrody roczne dla funkcjonariuszy – plan wynosi 527.791 zł, zrealizowano 527.791 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 

 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom 

zwolnionym ze służby – plan wynosi 39.091 zł., zrealizowano 39.091 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 26.498 zł, zrealizowano 

26.498 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosi 5.900 zł, zrealizowano 5.900 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (dodatek za sorty mundurowe) - 

plan wynosi 266.665 zł, zrealizowano 266.665 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 487.440 zł, zrealizowano 487.440 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: materiały i wyposażenia (materiały i przedmioty administracyjno-

biurowe -7.381 zł., tablica informacyjna i tablice pamiątkowe – termomodernizacja – 2.376 zł., 

mapa operacyjna powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – 1.837 zł., środki czystości- 16.815 zł., 

tusze, tonery – 1.913 zł., papier ksero – 1.770 zł., materiały do celów działalności prewencyjnej, 

prądownica, sprzęt na zawody pożarne – 3.898 zł., olej opałowy – 87.697 zł., materiały 

przeciwpożarowe: węże tłoczone, kosz ssawny, rozdzielacz, drut do taśmowania węży –

13.341zł., paliwo – 98.103 zł., wyposażenie indywidualnego użytku – 249 zł., materiały 

kwaterunkowe: krzesła, tapczany, drabina, spawarka, namioty ogrodowe, stół, ławki-7.822 zł., 

pozostałe materiały – 1.585 zł.) – 244.787 zł., materiały do konserwacji i naprawy sprzętu 

medycznego  – 2.837 zł., materiały i wyposażenia łączności (osprzęt zestawu nagłaśniającego – 

2.135 zł., zestaw nagłaśniający -1.683 zł., modemy -1.103 zł., akumulatory i baterie do drona -

717 zł., antena, uchwyty – 896 zł.)- 6.534 zł., umundurowanie (mundury – 8.505 zł., mydło i 

pasta – 4.891 zł., ubrania żaroodporne -5.832 zł., koszule, swetry, kurtki -3.782 zł., rękawice 

specjalne, koszulki – 21.230 zł., ręczniki – 2.989 zł., koszulki letnie i zimowe – 11.015 zł., buty 

specjalne i koszarowe -15.783 zł., sztormiaki -2.031 zł., ubrania koszarowe wkłady ocieplające, 

hełmy. – 29.444 zł. pozostałe – 9.023 zł.) – 114.525 zł., materiały i wyposażenie transportu 

(akumulatory -5.340 zł., drabiny nasadkowe -1.197 zł., opony – 10.816 zł., sprężarka do 

samochodu -2.091 zł., prądnica do samochodu -2.447 zł., części do naprawy samochodu – 

3.217zł., pozostałe części do samochodów specjalnych, lampy, żarówki, czujniki, wyłączniki, 

materiały do montażu itp. – 8.440 zł.) – 33.548 zł., materiały do remontu i konserwacji 

nieruchomości (materiały do remontu sypialni JRG 1 – 1.950 zł., halogeny -448 zł., żaluzje -

600 zł., części do naprawy pompy olejowej w kotłowni -793 zł., części do myjki ciśnieniowej 

-547 zł., części do dystrybutora – 484 zł., spawarka -1.119 zł., dalmierz laserowy -354 zł., 

baterie i uchwyty -372 zł., pompa, wkład filtra w kotłowni -876 zł., beton asfaltowy i materiały 

-936 zł., materiały zabezpieczające prace remontowe oraz do prac remontowych – 1.181 zł., 

materiały malarskie -399 zł, świetlówki, żarówki, gniazda, startery -4.504 zł., pozostałe 

materiały zużyto w związku z realizacja zadań  - 4.567 zł.  tj.: JRG-1: remont pomieszczeń 

sypialni – poprawianie tynków, ułożenie paneli) JRG-2: uzupełnienie ubytków asfaltu na placu 

komendy, malowanie pomieszczeń JRG-2, malowanie i remont Świetlicy JRG-2) -19.130 zł., 

materiały i wyposażenia informatyki (kserokopiarka -1.476 zł., bęben do kopiarki -849 zł., 
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zestaw komputerowy -3.478 zł., monitor – 1.058 zł., aktualizacja programu karty mundurowe -

443 zł., zasilacze, dyski, przewody – 1.960 zł..) – 9.264 zł., uzbrojenie i technika specjalna  

(zawory do butli – 1.712 zł., latarki do działań ratowniczych -1.426 zł., części do naprawy i 

przeglądu urządzeń ratowniczych -11.071 zł., skafander suchy – 3.499 zł., sterownik i reduktor 

-2.749 zł., nożyce ratownicze – 558 zł., ocieplacz i bielizna termo aktywna -800 zł., sorbent –

środek do usuwania substancji niebezpiecznych -1.382 zł., środek pianotwórczy –ROTEOR -

14.101 zł. sprzęt i części do stacji ochrony dróg oddechowych -4.648 zł., detektor prądu 

przemiennego -2.257 zł., części zamienne do masek -2.639 zł., środek myjąco dezynfekujący 

do masek – 2.266 zł, pilarka spalinowa -2.445 zł., materiały do naprawy urządzeń ratowniczych 

– 1.038 zł., części do łodzi, akumulator, baterie -700 zł., pozostałe części do aparatów i sprzętu 

specjalnego -3.524 zł..)- 56.815  zł.,  

 zakup środków żywności – plan wynosi 5.330 zł, zrealizowano 5.330 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych – plan 788 zł., zrealizowano 

788zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 149.287 zł, zrealizowano 149.287 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 141.615 zł, zrealizowano 141.615 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego -2.037 zł., 

naprawa sprzętu łączności (serwis centrali telefonicznej -9.760 zł., przegląd, konserwacja i 

serwis masztu – 1.046 zł., remont sieci informatycznej LAN -7.773 zł., wykonanie  i montaż 

masztu elektrycznego – 1.488 zł., ) -20.067 zł. naprawa sprzętu transportowego (naprawa 

samochodu STAR – 5.314 zł., naprawa układu zwieszenia w samochodzie STAROMAN -

3.202zł., naprawa autopompy Ziegler samochodu STARMAN -4.920 zł., przegląd samochody 

Iveco Daily -1.146 zł., przegląd samochodu specjalnego drabiny – 1.169 zł., wykonanie 

zbiornika paliwa – 1.169 zł., naprawa silnika samochodu Iveco Magirus – 2.000 zł., pozostałe 

naprawy samochodów – 2.318 zł.) – 21.238 zł., remont i konserwacja pomieszczeń, sprzętu i 

uzbrojenia (naprawa i przegląd bram garażowych JRG-1  - 2.362 zł., przegląd i naprawa 

silników łodzi -1.589 zł., kalibracja i konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych -

3.230zł., przegląd roczny urządzeń kontrolnych Testor oraz urządzeń do badań ubrań 

gazoszczelnych -1.353 zł., przegląd techniczny i kalibracyjny mierników-urządzeń 

pomiarowych do wykrywania obecności gazów toksycznych, substancji niebezpiecznych, 

promieniowania radiologicznego – 3.233 zł., konserwacja żurawia -4.059 zł., przegląd pompy 

hydraulicznej -915 zł., naprawa i regulacja palników olejowych -713 zł., przeglądy okresowe i 

naprawy kotłowni -2.079 zł., przegląd techniczny urządzeń ratowniczych – 1.525 zł. przegląd i 

konserwacja 2 sprężarek powietrza -1.602 zł., wykonanie robót elektrycznych na obiektach 

JGR-1 i JGR-2 -4.770 zł., wykonanie i montaż pokrycia kanału z krat Wena na budynku KPPSP 

– 1.168 zł., remont schodów z kostki betonowej w JRG-1 -2.782 zł., czyszczenie i konserwacja 

zbiornika na olej opałowy -2.921 zł., pozostałe przeglądy techniczne i kalibracje mierników -

3.912 zł., okresowe przeglądy budowlane budynków KPPSP -5.412 zł., wykonanie uziomów 

pionowych instalacji odgromowej budynku JGR-1 -8.431 zł., prace kontrolno-pomiarowe 

instalacji elektrycznej i odgromowej na obiektach JRG-1 JRG-2 oraz KPPSP -7.387 zł., roboty 

budowlane oraz roboty elektryczne na obiektach JRG-1 JRG-2 oraz KPPSP -4.610 zł., 

wykonanie izolacji na dachu budynku KPPSP ze względu na roboty związane z usunięciem 

azbestu -32.877 zł., pozostałe naprawy sprzętu i pomieszczę -1.343 zł.) –98.273 zł.,  
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 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 31.447 zł, zrealizowano 31.447 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: badania okresowe funkcjonariuszy -29.255 zł., komisje lekarskie -

303 zł., pozostałe -1.889 zł., 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 155.480 zł, zrealizowano 155.480 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: prowizje bankowe i pocztowe – 6.194 zł., usługi komunalne -

37.327zł., szkolenia (przeprowadzono specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy: uzyskanie 

licencji obsługi bezzałogowych statków powietrznych, kurs uzupełniający funkcjonariuszy, 

szkolenia nurkowe, szkolenie z zakresu obsługi żurawi samojezdnych, kurs i egzamin 

kwalifikacyjny obsługi agregatów prądotwórczych, szkolenia poszczególnych pionów, kurs 

administratora bezpieczeństwa informacji)– 34.786 zł., opłaty RTV- 2.608 zł.,  usługa 

zbiorowego żywienia –zawody pożarnicze -196 zł., dzierżawa linii telefonicznych -443 zł., 

gospodarka odpadami – 1.126 zł., usługi krawieckie -1.742 zł., usługi edukacyjne i szkolnictwo 

wyższe – 13.402 zł., badania techniczne pojazdów -4.588 zł., usługi spedycyjne i transportowe 

– 1.584 zł., usługa wsparcia technicznego -5.000 zł., wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne 

– 3.962 zł., utrzymanie czystości  -12.989 zł., pakiet usług sms – 2.952 zł., naprawa dystrybutora 

paliwa -947 zł., aktualizacja programu Symfonia – 731 zł., usługi wulkanizacyjnego -405 zł., 

roczna dzierżawa butli z tlenem – 4.194 zł., demontaż i utylizacja płyt azbestowych z dachu 

budynku komendy – unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego – wkład własny – 4.068 zł., badanie urządzeń specjalnych UDT -

960 zł., usługi doradcze do zadania „Termomodernizacja KPPSP K-Koźle” w zakresie 

udzielania zamówienia publicznego – 3.075 zł., usługa-doradztwo i opinia prawna – 3.000 zł., 

utrzymanie strony www-  246 zł., usługa serwisowa –program Finanse, Magazyn – 1.693 zł., 

kontrola kompresorów i legalizacja butli -376 zł., pozostałe usługi (naprawa koła, pozostałe 

naprawy sprzętu itp.). – 6.886 zł. 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– plan wynosi 16.697 zł, zrealizowano 

16.697 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 3.574 zł, zrealizowano 3.574 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 11.593 zł, zrealizowano 11.593 zł., co stanowi 100 % 

wykonania planu, w tym: ubezpieczenie samochodów i mienia – 10.272 zł., opłata za dozór 

techniczny – 680 zł., pozostałe opłaty – 641 zł.,  

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 4.923 zł, zrealizowano 4.923 zł., co stanowi 100 % wykonania 

planu, 

 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków 

transportu) – plan wynosi 3.687 zł, zrealizowano 3.687 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

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

wykonania planu, 

 szkolenia członków korpusu służby cywilnej  – plan wynosi 990 zł, zrealizowano 990 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan wynosi 340 zł, 

zrealizowano 340 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wydatki inwestycyjne - plan wynosi 143.000 zł., z czego  zrealizowano 142.500 zł., co stanowi 

99,7% wykonania planu na „Termomodernizację budynków Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” 
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  Ponadto jednostka realizowała wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75478 –Usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych, gdzie plan wynosi 25.000 zł. a zrealizowano 24.980 zł. co stanowi 

99,9% wykonania planu, w tym na zakup hydraulicznego systemu stabilizacji . 

Jednostka zrealizowała również wydatki w rozdziel  90095- pozostała działalność, w którym 

plan wynosił 1.335.558 zł w tym na wydatki bieżące kwota 23.053 zł. na „Unieszkodliwienie 

wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle” oraz na wydatki majątkowe 

kwota 1.312.505 zł .na zadanie „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej” Realizacja wydatków nastąpiła w 100%. 

 

Ponadto jednostka zrealizowała plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowych 

w kwocie 6.992 zł.(w tym  podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 6.643 zł.) 

   W 2015 r. w jednostce zatrudnionych było 143 osób, w tym: 

- 139 funkcjonariuszy – planowana ilość etatów wynosi 140, 

- 4 pracowników cywilnych – planowana ilość etatów wynosi 4 

 

4. Dom Dziecka w Kędzierzynie- Koźlu  

 

   Wydatki ogółem zrealizowane przez jednostkę w roku budżetowym w rozdziale – 85201 – 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze, gdzie plan wynosi 1.290.355 zł., a zrealizowano 

1.280.657zł., co stanowi 99,2% w stosunku do planu, w tym: 

 kieszonkowe dla wychowanków – plan wynosi 11.335 zł, zrealizowano 11.204 zł., co stanowi 

98,8% wykonania planu, 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 732.818 zł, zrealizowano 731.985 zł., co stanowi 

99,9% wykonania planu, natomiast 57,2% ogółu wydatków tego rozdziału, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 51.430 zł, zrealizowano 51.430 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 148.054 zł, zrealizowano 

145.121 zł., co stanowi 98,0% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 114.168 zł, zrealizowano 113.670 zł., co stanowi 99,6% 

wykonania planu, w tym: środki czystości i BHP -21.501 zł., prasa – 2.083 zł., zakup lekarstw 

– 7.305 zł.,  materiały biurowe– 5.330 zł., materiały do remontu – 7.501 zł., wyposażenie (meble 

kuchenne, płyty indukcyjne, okapy, piekarnik, odkurzacz, zestaw komputerowy, krzesła, myjka 

do okien Karcher, firany, dywany, chodnik, lustra, krzesła obrotowe, meblościanka, rowery, 

laptopy, telewizor, lodówka Samsung, )- 47.478 zł., paliwo do samochodu – 7.584 zł., odzież, 

obuwie, bielizna – 14.888 zł., 

 zakup środków żywności – plan wynosi 64.000 zł, zrealizowano 63.347 zł., co stanowi 99% 

wykonania planu,  

 zakup pomocy naukowych – plan wynosi 5.500 zł, zrealizowano 5.133 zł., co stanowi 93,3% 

wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 59.500 zł, zrealizowano 58.736 zł., co stanowi 98,7% wykonania 

planu, 

 zakup usług remontowych– plan wynosi 13.272 zł, zrealizowano 12.746 zł., co stanowi 96% 

wykonania planu, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 800 zł, zrealizowano 655 zł., co stanowi 81,9% 

wykonania planu, 
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 zakup usług pozostałych – plan wynosi 50.828 zł, zrealizowano 49.185 zł., co stanowi 96,8% 

wykonania planu, w tym: opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 5.529 zł., basen, wycieczki, 

teatr – 10.923 zł., badania techniczne, elektryczne – 3.738 zł., serwis komputerowy , usługi 

informatyczne, licencje– 4.762 zł., obsługa BHP - 948 zł., pobyt w ośrodku szkoleniowo-

wychowawczym i zakładzie opiekuńczym, internat– 16.668 zł., bilety MZK, zdjęcia 

legitymacyjne – 6.617 zł.,  

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 4.700 zł, zrealizowano 

4.252zł., co stanowi 90,5% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 2.000 zł, zrealizowano 1.653 zł., co stanowi 82,6% 

wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 5.700 zł, zrealizowano 5.378 zł., co stanowi 94,3% 

wykonania planu, 

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

planu, 

 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan wynosi 250 zł., zrealizowano 201 zł., co stanowi 80,4% 

wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 1.000 zł., 

zrealizowano 984 zł., co stanowi 98,4% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 2.000 zł, zrealizowano 1.977 zł., co stanowi 98,8% 

wykonania planu, 

   Ponadto w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia jednostka zrealizowała wydatki, gdzie plan wynosi 5.616zł., 

a zrealizowano  5.476 zł., co stanowi 97,5 % wykonania planu, na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność 

dokonała wypłat świadczeń z ZFŚS dla emerytów-byłych pracowników na kwotę 6.790 zł., gdzie 

plan wynosi 6.790 zł., co stanowi 100% wykonania planu. 

 

   W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała dochody budżetowe w rozdziale 85201 

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan dochodów wynosi 29.500 zł, zrealizowano dochody 

w wysokości 30.483 zł,  czyli 103,3%  wykonania planu w tym: 

 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych– plan wynosi 

2.700zł., a zrealizowano 2.250 zł., co stanowi 83,3% wykonania planu, 

 pozostałe odsetki – plan wynosi 700 zł., a zrealizowano 640 zł., co stanowi 91,4% wykonania 

planu, 

 otrzymane spadki, zapisy i  darowizny w postaci pieniężnej – plan wynosi 25.000 zł., a 

zrealizowano 26.553 zł., co stanowi 106,2% wykonania planu, 

 wpływy z różnych dochodów pozostałych – plan wynosi 1.100 zł., a zrealizowano 1.040 zł., 

co stanowi 94,5% wykonania planu, 

 

   Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2015 r. wyniósł 3.637 zł. 

 

   W 2015r. w placówce zatrudnionych było 20 pracowników (na 20 etatach), w tym : 

- pracowników działalności podstawowej (nauczycieli)  - 11  na 11,75 etatach 

- pracowników administracji                                     -  4 na 4 etatach 

- pracowników  obsługi                                            -  5 na 4,25 etatu 
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   Liczba wychowanków na dzień 31.12.2015r. wynosiła 30 osób.  

 

5.  Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu 

 

   Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w roku budżetowym w rozdziale 85202 – 

Domy pomocy społecznej wyniosły 2.632.075 zł., gdzie plan wynosi 2.707.152 zł., zatem 

realizacja stanowi 97,2% w stosunku do planu, w tym: 

  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan wynosi 10.053 zł., a zrealizowano 

10.053zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: odzież i obuwie robocze, ekwiwalenty 

za odzież – 6.246 zł., środki higieny osobistej wg przepisów bhp – 3.807 zł., 

  wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 1.416.175 zł., a zrealizowano 1.350.456 zł., co 

stanowi 95,4% wykonania planu, natomiast 51,3% ogółu wydatków w tym rozdziale, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 112.462 zł., a zrealizowano 112.462 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 277.677 zł., a zrealizowano 

277.671 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 11.300 zł., a zrealizowano 

11.300zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 144.736 zł., a zrealizowano 144.736 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: bielizna dla podopiecznych – 18 zł., rękawice gumowe do 

kuchni, dla sprzątaczek – 816 zł., materiały do remontów i napraw – 12.969 zł., środki czystości 

– 22.909 zł., materiały biurowe i drukarki  - 3.405 zł., drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt 

gospodarczy  - 19.022 zł., doposażenie pomieszczeń (meble, AGD, RTV, komputer) – 

31.858zł., części zamienne, płyny, ogumienie do samochodu – 2.604 zł., paliwo do samochodu, 

kosiarki, agregatu prądotwórczego – 8.927 zł., książki i czasopisma – 2.079 zł., materiały do 

konserwacji sprzętu – 95 zł., materiały do terapii zajęciowej i świetlicy – 6.880 zł., materiały 

elektryczne – 9.608 zł., artykuły malarskie, budowlane i stolarskie – 15.319 zł., artykuły 

zoologiczne – 759 zł., woreczki foliowe, naczynia jednorazowe na imprezy podopiecznych– 

3.289 zł., artykuły pasmanteryjne – 1.334 zł., artykuły ogrodnicze – 60 zł., pozostałe materiały 

– 2.785 zł., 

 środki żywnościowe – plan wynosi 177.552 zł., a zrealizowano 177.551 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 leki i materiały medyczne – plan wynosi 17.664 zł., a zrealizowano 17.653 zł., co stanowi 

99,9% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 254.779 zł., a zrealizowano 245.444 zł., co stanowi 96,3% 

wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 14.943 zł., a zrealizowano 14.943 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu – 4.693 zł., usługi 

remontowe środków transportu – 1.150 zł., usługi remontowo-budowlane pomieszczeń – 

malowanie świetlicy, kuchni, pokojów podopiecznych, kafelkowanie warsztatów terapii -

9.100zł.,  

 zakup   usług   zdrowotnych – plan wynosi 1.754 zł., a zrealizowano 1.754 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 78.332 zł., a zrealizowano 78.331 zł., co stanowi 100% 
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wykonania planu, w tym: opłaty pocztowe i telekomunikacyjnych – 570 zł., usługi transportowe 

– 2.137 zł., wywóz nieczystości – 46.677 zł., prowizje bankowe – 4.404 zł., usługi 

informatyczne -4.122 zł., konserwacja i przegląd urządzeń – 4.367 zł., wykonanie pieczątek i 

dorabianie kluczy - 54 zł., przegląd auta - 397 zł., imprezy i uroczystości – 500zł., usługi 

kominiarskie -3.300 zł., pozostałe usługi -11.803 zł., 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 4.394 zł, zrealizowano 

4.394zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 621 zł., a zrealizowano 620 zł., co stanowi 99,8% 

wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 7.879 zł., a zrealizowano 7.879 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 58.343 zł., a zrealizowano 58.343 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 17.741 zł., a 

zrealizowano 17.740 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 250 zł., a zrealizowano 250 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – plan wynosi 13.116 zł., a zrealizowano 13.115zł., 

co stanowi 100% wykonania planu, 

 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 36.102 zł. z czego zrealizowano 36.101 zł. co stanowi 

100% wykonania planu w tym, na modernizację rynien, kominów oraz pokrycia dachowego 

budynku DPS –II etap kwotę 26.145 zł. oraz na modernizację stolarki okiennej w węzłach 

sanitarnych kwotę 9.956 zł.,  

 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan wynosi 51.279 zł., a zrealizowano 51.279 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym na zakup kuchni gazowej wraz z taboretami gazowymi kwotę 

5.019 zł., zakup patelni elektrycznej kwotę 5.350 zł., zakup kosiarki samojezdnej z funkcją 

odśnieżania kwotę 7.500 zł., zakup lampy biotron do fototerapii kwotę 3.890 zł. oraz zakup 

palników gazowych oraz zbiornika ciśnieniowego do pieca c.o. kwota 29.520 zł. 

   Jednostka w okresie sprawozdawczym zrealizowała dochody budżetowe w/w rozdziale, gdzie 

plan wynosi 902.100 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 895.720 zł., co stanowi 99,3% 

wykonania planu, w tym:  

 wpływy  z najmu i dzierżawy – plan wynosi 1.400 zł. zrealizowano 1.355 zł., co stanowi 96,8% 

wykonania planu, 

 wpływ z usług – plan wynosi 899.400 zł., zrealizowano 893.158 zł., co stanowi 99,3% 

wykonania planu, 

 darowizn pieniężnych – plan wynosi 1.200 zł., a zrealizowano 1.200 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 wpływów z różnych dochodów – plan wynosi 100 zł., a zrealizowano 7zł., co stanowi 7% 

wykonania planu. 

 

 Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2015r. wynosił 3.066 zł. 

 

   Na dzień 31.12.2015r. w jednostce było zatrudnionych 42 osób na 41 etatach.  

   W Domu Pomocy na koniec okresu sprawozdawczego przebywało 70 podopiecznych. 
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6.  Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w   Kędzierzynie   

-   Koźlu   (jednostka   spoza   sektora   finansów publicznych)  

 

 Przyznana w roku budżetowym kwota dotacji wynosiła 1.231.000 zł., na zadania w zakresie 

prowadzenia domu pomocy społecznej kwota 1.231.000 zł. zatem realizacja stanowi 100% w 

stosunku do planu, w tym: 

   wynagrodzenie pracowników – 930.156 zł., czyli 75,6% ogółu wydatków, 

    składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 196.513 zł., 

    składki na ubezpieczenia zdrowotne – 93 zł., 

    zakup środków żywności – 90.820 zł., 

    zakup leków – 1.454 zł. 

    zakup energii – 2.256 zł., 

    zakupy pozostałe – 1.479 zł., 

 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  - 8.229 zł. 

 

Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2015r. wynosił 3.210 zł. 

 

   W Domu Pomocy przebywało na koniec okresu sprawozdawczego 52 podopiecznych. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. wynosi 41 osób na 38,5 etatach. 

 

7.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

   Plan wydatków w rozdziale – 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w roku budżetowym  

wynosi 799.610 zł., a wydatki realizowane przez jednostkę wynosiły 797.616 zł., co stanowi 

99,7% wykonania planu,  w tym:  

 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów) – plan wynosi 

     551 zł, a zrealizowano wydatki 551 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenie pracowników – plan wynosi 481.966 zł., a zrealizowano wydatki 481.366 zł., 

co stanowi 99,9% wykonania planu,  natomiast 60,3% ogółu wydatków w rozdziale 85218, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 41.248 zł., a zrealizowano wydatki 41.247zł., 

co stanowi 100% wykonania planu,  

 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 99.180 zł., a zrealizowano 

wydatki 98.423 zł., co stanowi 99,2% wykonania planu,  

 wynagrodzenie bezosobowe - plan wynosi 8.600 zł., a zrealizowano wydatki 8.600 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 21.829 zł, a zrealizowano wydatki 21.829 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: materiały biurowe – 7.830 zł., czasopisma– 3.566 zł., środki 

czystości – 851 zł., pieczątki – 729 zł., książki – 1.291 zł., części do komputera – 1.400 zł., 

klucze -32 zł., wyposażenie pomieszczeń – 1.374 zł.,  komputer – 1.996 zł., serwer-800 zł., 

centrala telefoniczna -1.890 zł., kwiaty-70 zł., 

 zakup energii -  plan wynosi 26.874 zł, a zrealizowano wydatki 26.874 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 4.875 zł, a zrealizowano wydatki 4.874 zł., co stanowi 

100% wykonania planu w tym: konserwacja drukarek– 2.158 zł., remont alarmu -308 zł., 

remont podłogi -2.408 zł. 



 39 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 320 zł, a zrealizowano wydatki 240 zł., co stanowi 

75% wykonania planu  

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 65.928 zł, a zrealizowano wydatki 65.575 zł., co 

stanowi 99,5% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe- 26.129 zł., monitoring -1.279 zł., 

usługa serwisowa komputerów – 1.708 zł., koszty wysyłki – 552 zł., usługi prawne – 20.400zł., 

prowizje bankowe – 3.407 zł., programy komputerowe (nadzór autorski) – 6.136 zł., podpis 

elektroniczny -686 zł.,  wywóz nieczystości – 1.642 zł., badanie stażystów -400 zł.,  strona BIP 

-615 zł., udrożnienie rur – 393 zł., szkolenie BHP – 1.100 zł., wykonanie i montaż rolet -

1.000zł., przegląd gaśnic – 128 zł.,  

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 9.600 zł, zrealizowano 

9.599zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 5.957 zł, a zrealizowano wydatki 5.957 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: ryczałt samochodowy – 4.574 zł., delegacje – 1.383 zł.,  

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) – plan wynosi 2.336 zł, a zrealizowano wydatki 

2.174 zł., co stanowi 93,1% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS– plan wynosi 22.521 zł, a zrealizowano wydatki 22.520 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego - plan wynosi 104 zł, a zrealizowano 

wydatki 66 zł., co stanowi 63,5% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 3.907 zł, a zrealizowano wydatki 3.907 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 

 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 3.814 zł. z czego zrealizowano 3.814 zł. co stanowi 100% 

wykonania planu w tym, na modernizację systemu alarmowego, 

 

   Powiatowe Centrum zrealizowało również wydatki w rozdziale 85220 – -jednostki 

specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe gdzie plan 

wynosi 2.600 zł, z zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.581 zł., co stanowi 99,3% wykonania 

planu w tym: 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 990 zł, a zrealizowano wydatki 974 zł., co stanowi 

98,4% wykonania planu, w tym środki czystości,  

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 1.250 zł, a zrealizowano wydatki 1.250 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: wizja lokalna, kosztorys  

 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan wynosi 

303 zł, a zrealizowano wydatki 303 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 7 zł, a zrealizowano wydatki 4 zł., co stanowi 57,1% 

wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 50 zł, a 

zrealizowano wydatki 50 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 

   Powiatowe Centrum zrealizowało również wydatki w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania 

o stopniu niepełnosprawności gdzie plan wynosi 191.630 zł, z zrealizowano wydatki w łącznej 

kwocie 191.601 zł., co stanowi 100% wykonania planu w tym: 

 wynagrodzenie pracowników – plan wynosi 47.179 zł, a zrealizowano wydatki 47.178 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, natomiast 24,6%  ogółu wydatków w rozdziale 85321, 
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 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 2.991 zł., a zrealizowano wydatki 2.991 zł., 

co stanowi 100% wykonania planu,  

 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 14.063 zł, a zrealizowano 

wydatki 14.049 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ) – plan wynosi 55.337 zł, a zrealizowano 

wydatki 55.334 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 22.182 zł, a zrealizowano wydatki 22.182 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: materiały biurowe – 14.831 zł., środki czystości - 300 zł., 

komputer -3.445 zł.,  drukarka -2.359 zł., laminator -70 zł., meble biurowe – 1.177 zł.,  

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 45.784 zł, a zrealizowano wydatki 45.783 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 12.300 zł., program komputerowy – 

2.361zł., prowizje bankowe – 112 zł., wykonanie i montaż rolet – 500 zł., usługi – lekarze 

orzecznicy  -30.510 zł.,  

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 2.000 zł, zrealizowano 

1.991zł., co stanowi 99,6% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 1.000 zł, a zrealizowano wydatki 999 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: delegacje   

 odpis na ZFŚS– plan wynosi 1.094 zł, a zrealizowano wydatki 1.094 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

oraz w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  – plan 

wynosi 49.000 zł, a zrealizowano wydatki 48.140 zł., co stanowi 98,2% wykonania planu, w tym: 

 wynagrodzenie pracowników – plan wynosi 18.762 zł, a zrealizowano wydatki 18.762 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, natomiast 39% ogółu wydatków w rozdziale 85324, 

 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 4.046 zł, a zrealizowano 

wydatki 3.506 zł., co stanowi 86,6% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie  – plan wynosi 6.310 zł, a zrealizowano wydatki 6.309 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: toner -1.373 zł., materiały biurowe -2.060 zł., krzesła -990zł., 

serwer -590 zł., ruter -1.200 zł., pieczątka -96 zł., 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 566 zł, a zrealizowano wydatki 566zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: konserwacja drukarki 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 19.316 zł, a zrealizowano wydatki 18.997 zł., co stanowi 

98,3% wykonania planu, w tym: prowizje bankowe – 454 zł., usługi pocztowe –  8.194zł., 

usługa nadzór budowlany– 5.000 zł., promocja „Aktywny Samorząd” – 1.561 zł., program 

komputerowy -3.788 zł., 

 

   Jednostka w okresie sprawozdawczym zrealizowała również wydatki w rozdziale 85204 – 

Rodziny zastępcze, gdzie plan wynosi 3.355.914 zł., a zrealizowano 2.983.140 zł., co stanowi 

88,9% w tym: 

 wypłacając świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na kontynuację nauki i usamodzielnianie 

– plan wynosi 2.682.341 zł, a zrealizowano wydatki 2.372.835 zł., co stanowi 88,5% wykonania 

planu, 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 104.600 zł, a zrealizowano wydatki 103.245 zł., 

co stanowi 98,7% wykonania planu, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 5.400 zł., a zrealizowano wydatki 5.242 zł., 

co stanowi 97,1% wykonania planu,  
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 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy– plan wynosi 69.573 zł, a zrealizowano 

wydatki 61.609 zł., co stanowi 88,6% wykonania planu , 

 umowy zlecenia dla rodzin zawodowych – plan wynosi 399.000 zł, a zrealizowano wydatki 

362.098 zł., co stanowi 90,8% wykonania planu, 

 pozostałe usługi– plan wynosi 90.612 zł, a zrealizowano wydatki 74.544 zł., co stanowi 82,3% 

wykonania planu, w tym: wydatki wynikające z porozumień -58.347 zł., usługi psychologiczne 

-3.361 zł., szkolenie rodzin zastępczych – 6.640 zł., usługi informatyczne -1.661 zł., licencja 

program POMOST – 2.435 zł., nadzór prac remontowych w rodzinach zawodowych -2.100  zł., 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 3.000 zł, a zrealizowano wydatki 2.179 zł., co stanowi 

72,6% wykonania planu,  

 szkolenia pracowników – plan wynosi 1.388 zł, a zrealizowano wydatki 1.388 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 

 

   Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 

 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan wynosi 213.102 zł, a zrealizowano 

wydatki 141.774 zł. co stanowi 66,5% wykonania planu, w ramach których sfinansowała 

kontynuację nauki i usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – 

wychowawcze oraz opłacając opiekę nad dziećmi w niepublicznych placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych. 

 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-– plan wynosi 360.993 zł, 

a zrealizowano wydatki 360.980 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 161.000 zł, a zrealizowano wydatki 

160.999zł., co stanowi 100% wykonania planu, natomiast 44,6% ogółu wydatków w tym 

rozdziale, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne– plan wynosi 11.034 zł, a zrealizowano wydatki 

11.034zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 38.376 zł, a 

zrealizowano wydatki 38.368 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ) – plan wynosi 62.137 zł, a zrealizowano 

wydatki 62.137 zł., co stanowi 100% wykonania planu, umowa zlecenie dla osób 

realizujących program profilaktyczno-edukacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie i 

sprawców przemocy, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 34.737 zł, a zrealizowano wydatki 34.737 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: materiały biurowe- 4.768 zł., czasopisma -796zł., 

środki czystości – 2.199 zł., tonery – 1.245 zł., komputer – 3.480 zł., wyposażenie pokoi -

9.301 zł., serwer -800 zł., ruter -500 zł., centrala telefoniczna -1.600 zł., kuchnia indukcyjna 

-2.309 zł., drukarka -2.359 zł., ogrzewacz wody – 348 zł., biurko i krzesło -965 zł., kamery 

-3.000 zł., detektor dymu -1.067 zł., 

 zakup środków żywności - plan wynosi 1.000 zł., a zrealizowano 999 zł. co stanowi 99,9% 

wykonania planu, 

 zakup energii - plan wynosi 6.719 zł., a zrealizowano 6.718 zł. co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 zakup usług remontowych - plan wynosi 1.090 zł., a zrealizowano 1.089 zł. co stanowi 

99,9% wykonania planu, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 80 zł, a zrealizowano wydatki 80 zł., co stanowi 
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100% wykonania planu,  

 zakup usług pozostałych– plan wynosi 23.961 zł, a zrealizowano wydatki 23.960 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: monitoring -1.082 zł., serwis komputerów – 

600zł., usługi prawnicze -9.397 zł., usługi psychologiczne - 6.580 zł., nadzór autorski 

(programy komputerowe) – 3.549 zł., usługi pocztowe -500 zł., wywóz odpadów -411 zł., 

prowizje bankowe -14 zł., montaż urządzeń -155 zł, koszty dostawy -159 zł., wydruk ulotek 

reklamowych – 923 zł., montaż wodomierzy -590 zł., 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 4.000 zł, zrealizowano 

4.000 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

  podróże krajowe – plan wynosi 6.804 zł, a zrealizowano wydatki 6.804 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 

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

wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 6.084 zł, a zrealizowano wydatki 6.084 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wynosi 1.000 zł, a 

zrealizowano wydatki 0 zł., co stanowi 0% wykonania planu, 

 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan wynosi 10.000zł, 

a zrealizowano wydatki 9.999 zł., co stanowi 100% wykonania w tym: 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 5.723 zł, a zrealizowano wydatki 5.722 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym – spotkanie integracyjne „Otwarte drzwi 2015”, zakup 

materiałów – 1.197 zł., Polski Związek Niewidomych, Teatr Muzyczny w Gliwicach -

991zł., DPS Koźle „Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia”-poczęstunek -2.000 zł., 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książe” –Mikołajki – 1.534 zł.,  

 zakup usług pozostałych– plan wynosi 4.277 zł, a zrealizowano wydatki 4.277 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: spotkanie – Międzynarodowy Dzień Inwalidy –

transport Opole – 600 zł., Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem 

Umysłowym –spotkanie integracyjne „Otwarte drzwi 2015” wynajem Sali -677 zł., Polski 

Związek Niewidomych, Opera Bytom, bilety wstępu – 1.000 zł., Stowarzyszenie 

„Amazonki” dofinansowanie do pobytu rehabilitacyjnego w Pokrzywnicy – 2.000 zł., 

 85395 –Pozostała działalność - plan wynosi 105 zł, a zrealizowano wydatki 105 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym zwrot nienależnie wydanych środków, rozliczenie Projektu EFS 

„Poszerz swoje możliwości”. 

 

   W roku budżetowym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało dochody, gdzie plan 

ogółem wynosi 737.472 zł., a realizacja ich wynosi ogółem 797.600 zł., co stanowi 108,1% w tym: 

 w rozdziale 85201- plan wynosi 305.000 zł, a zrealizowano dochody 309.237 zł., co stanowi 

101,4% wykonania planu w tym:  

 z wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci - plan wynosi 5.000 zł, a 

zrealizowano dochody 3.048 zł., co stanowi 61% wykonania planu, 

 z tytułu wpływów z różnych opłat- plan wynosi 0 zł, a zrealizowano dochody 99 zł.,  

 z tytułu odsetek  - plan wynosi 0 zł, a zrealizowano dochody 568 zł.,  

 wpływy z różnych dochodów –plan wynosi 0 zł, a zrealizowano dochody 384 zł.,  
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 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 

gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – plan wynosi 300.000zł., 

a zrealizowano 305.138 zł., co stanowi 101,7% wykonania planu, 

 w rozdziale 85204 - plan wynosi 382.500 zł, a zrealizowano dochody 439.250 zł., co stanowi 

114,8% wykonania planu w tym:  

 z wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci - plan wynosi 7.000 zł, a 

zrealizowano dochody 7.633 zł., co stanowi 109% wykonania planu, 

 z tytułu wpływów z różnych opłat- plan wynosi 0 zł, a zrealizowano dochody 113 zł.,  

 z tytułu odsetek  - plan wynosi 500 zł, a zrealizowano dochody 563 zł., co stanowi 112,6% 

wykonania planu, 

 wpływy z różnych dochodów – plan wynosi 25.000 zł, a zrealizowano dochody 34.619 zł., 

co stanowi 138,5% wykonania planu, 

 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 

gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – plan wynosi 350.000 

zł., a zrealizowano 396.322 zł., co stanowi 113,2% wykonania planu, 

 w rozdziale 85218- plan wynosi 972 zł, a zrealizowano dochody 972 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu w tym:  

 z tytułu wpływów z różnych dochodów - plan wynosi 972 zł, a zrealizowano dochody 972zł., 

co stanowi 100 % wykonania planu, 

 w rozdziale 85324 - plan wynosi 49.000 zł, a zrealizowano dochody 48.141 zł., co stanowi 

98,2% wykonania planu, z tytułu  wpływów z różnych dochodów. 

 

Ponadto jednostka zrealizowała plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej w 

kwocie 13.839 zł.(w tym podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 13.147 zł. ) 

 

   Na dzień 31.12.2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie były zatrudnione 25 osoby w 

tym 2 osoby na 5/8 etatu. 

 

W 2015 roku umorzono należności w wysokości 1.167 zł. 

 

8. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu 

 

   W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała wydatki w rozdziale 85333 – Powiatowe 

urzędy pracy w ogólnej kwocie 2.246.932 zł., gdzie plan wynosi 2.247.619 zł., zatem realizacja 

stanowi 100% w stosunku do planu, w tym: 

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan wynosi 746 zł, a zrealizowano 746 zł., 

co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenie  pracowników   – plan wynosi 1.543.624 zł, a zrealizowano 1.543.624 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, natomiast 68,7% ogółu wydatków w tym rozdziale, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 104.480 zł, a zrealizowano 104.480 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu „PO Klucz do biznesu 2” – plan wynosi 

3.172 zł, a zrealizowano 2.623 zł., co stanowi 82,7% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 323.453 zł, a zrealizowano 

323.453 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 
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 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ramach projektu „PO Klucz do biznesu 

2” – plan wynosi 628 zł, a zrealizowano 490 zł., co stanowi 78% wykonania planu, 

 wpłaty na PFRON – plan wynosi 14.869 zł, a zrealizowano 14.869 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 29.976 zł, a zrealizowano 29.976 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: materiały – 2.894 zł., wyposażenie – 2.551 zł., środki czystości – 

6.190 zł., paliwo – 2.423 zł., inne (artykuły przemysłowe, spożywcze i budowlane)- 15.918zł., 

 zakup energii – plan wynosi 76.104 zł, a zrealizowano 76.104 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 31.442 zł, a zrealizowano 31.442 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: konserwacja urządzeń – 2.525 zł., usługi remontowe – 

28.917zł.,  

 zakup usług medycznych – plan wynosi 2.879 zł, a zrealizowano 2.879 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 38.434 zł, a zrealizowano 38.434 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: ścieki – 3.120 zł., usługi pocztowe  – 273 zł., obsługa BHP – 4.428zł., 

prowizje bankowe  – 1.738 zł., doradztwo prawne – 13.284 zł., wywóz nieczystości – 1.907zł., 

ochrona obiektu – 738 zł, inne usługi i wykonanie ( w tym: drobne naprawy i wymiany, 

utrzymanie zimowe, usługi kominiarskie, usługi konserwatorskie) – 12.946 zł., 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 4.419 zł, zrealizowano 

4.419zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 5.413 zł, a zrealizowano 5.413 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 różne opłaty i składki  (ubezpieczenie mienia – 4.551 zł., ubezpieczenie samochodu – 806zł.) 

– plan wynosi 5.357 zł, a zrealizowano 5.357 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 42.299 zł, a zrealizowano 42.299 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 8.270 zł, a zrealizowano 8.270 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 opłaty na rzecz jst - plan wynosi 7.200 zł, a zrealizowano 7.200 zł., co stanowi 100% 

 szkolenie pracowników – plan wynosi 4.854 zł, a zrealizowano 4.854 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu. 

 

   Ponadto jednostka dokonywała wydatków w ramach rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia, które w roku 

budżetowym plan wynosił 2.540.963 zł., a zrealizowano 2.540.957 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu. 

 

  Jednostka w okresie sprawozdawczym w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zrealizowała 

dochody, których plan wynosi 583.287 zł., a wykonanie 583.287 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, w tym:  

 dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan wynosi 1.087zł, 

a zrealizowano 1.087 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wpływy z różnych dochodów (środki Funduszu Pracy w wysokości 7% algorytmu na 

finansowanie kosztów wynagrodzenia (art.9.1a ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 



 45 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z póź. zm.)  – plan wynosi 582.200 zł, a 

zrealizowano 582.200 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 

   W Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31.12.2015r. zatrudnionych było 40 osób na 39 etatach.   

 

9. Powiatowy Zarząd Dróg  w   Kędzierzynie – Koźlu 

 

W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała wydatki w rozdziale 60014-Drogi publiczne 

powiatowe w ogólnej kwocie 13.516.820 zł., gdzie  plan wynosi 14.159.089 zł., zatem 

zrealizowano 95,5% w tym: 

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan wynosi 18.520 zł, a zrealizowano 

17.769 zł., co stanowi 95,9% wykonania planu, 

 wynagrodzenie  pracowników   – plan wynosi 832.419 zł, a zrealizowano 824.758 zł., co 

stanowi 99,1% wykonania planu, natomiast  6,1% ogółu wydatków tego rozdziału, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 60.978 zł, a zrealizowano 59.223 zł., co 

stanowi 97,1% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 170.493 zł, a zrealizowano 

166.796 zł., co stanowi 97,8% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 461.753 zł, a zrealizowano 411.065 zł., co stanowi 

89,7% wykonania planu, w tym: materiały do remontów cząstkowych (mieszanki asfalt, masa 

na zimno – 27.675 zł., emulsja kationowa  -109.820 zł., beton asfaltowy – 39.097 zł., grys 

bazaltowy, niesort – 19.825 zł.) – 196.417 zł., paliwo do samochodów i innych urządzeń 

(samochód służbowy Skoda – 2.591 zł., Hunday il20 – 3.867 zł., samochody służby drogowej: 

Polonez Truck – 5.181 zł., Renault Master -12.609 zł. i Kangoo – 2.733 zł., ciągniki: 

Lamborghini -40.330 zł., Farmtrack – 7.493 zł., pozostały sprzęt drogowy -2.453zł., remonter 

-8.524 zł., rębak – 1.974 zł., kosy, piły spalinowe, skrapiarka itp.- 1.902zł.) –89.657 zł., części 

zamienne, oleje, smary, drobny sprzęt (części zamienne do: ciągników – 4.846 zł., przyczepy 

– 3.568 zł., pojazdów służbowych – 1.632 zł., sprzętu drogowego tj. kosy spalinowe, rębak, 

piły spalinowe, podkoszesywarka, walec, remonter itp.  – 5.044 zł., kosiarki MASCHIO – 

2.689 zł., smary, oleje, płyny – 5.324 zł., baterie i inne części do parkometrów – 8.143 zł., 

drobny sprzęt  -991 zł.)– 32.237 zł., materiały do utrzymania dróg (narzędzia drobne tj. łopaty, 

grabie, miotły itp.- 1.000 zł., narzędzia montażowe -2.504 zł., gaz propan-butan – 683 zł., 

worki na śmieci, rękawice -1.699 zł., materiały do remontów napraw i montażu  -4.095zł., 

środki chemiczne do zwalczania chwastów, sadzonki – 914 zł., kratki ściekowe, wpusty – 

25.634 zł., siatka przeciwśnieżna, paliki – 378 zł.,)– 36.907 zł., znaki drogowe-pionowe – 

35.553 zł., pozostałe zakupy (materiały biurowe i druki – 2.905 zł., akcesoria komputerowe, w 

tym: tusze, tonery – 4.298 zł., licencja na program użytkowy : „Ogólne specyfikacje 

techniczne” -4.345 zł., inne akcesoria – 378 zł., papier do sprzętu drukarskiego- 1.064 zł., 

czasopisma i publikacje – 2.189 zł., środki czystości -1.750 zł., drobne wyposażenie biura tj. 

czajniki, wentylator, krzesła, półki itp. – 2.134 zł., materiały do remontu w siedzibie PZD – 

1.231 zł.)-20.294 zł., 

 zakup energii – plan wynosi 46.000 zł, a zrealizowano 33.246 zł., co stanowi 72,3% wykonania 

planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 361.939 zł, a zrealizowano 348.351 zł., co stanowi 

96,2% wykonania planu, w tym: remont cząstkowy dróg powiatowych (remont cząstkowy 

nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 14280 O w m. Podlesie – 7.610 zł., 



 46 

wykonanie mikro dywanu na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w 

Kędzierzynie-Koźlu – 17.540 zł., remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 O 

ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu -45.527 zł., remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w 

ciągu drogi powiatowej nr 1434 O ul. Szpaków w Kędzierzynie-Koźlu -3.695 zł.)– 74.372 zł. 

pozostałe remonty bieżące (remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1422 O w m. 

Sukowice -3.035 zł., wykonanie i montaż barier rurowych w ciągu drogi powiatowej nr 1211 

w m. Gościęcin -11.882 zł., remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1211 O w m. 

Gościęcin -7.599 zł., ułożenie krawężników wraz ze ściekiem w ciągu drogi powiatowej nr 

1249 O w m. Naczęsławice -15.013 zł., remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1406 O 

w m. Chrósty- 9.153 zł., remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1426 O 

ul. Ciepłodolska w m. Polska Cerekiew -28.991 zł., naprawa ogrodzenia łańcuchowego na 

skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu -574 zł., remont 

chodnika wraz z parkingami w ciągu drogi powiatowej nr 2047 O ul. Jagiellońska w 

Kędzierzynie-Koźle -861zł., remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2059 O ul. 

Partyzantów w Kędzierzynie-Koźlu – 8.644 zł., remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

2063 O ul. Portowa w Kędzierzynie-Koźlu – 6.273 zł. ) - 92.025 zł., remont wpustów i 

przepustów, studni, rowów (remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1403 O na 

odcinku Roszowicki Las-Cisek – 47.593 zł., remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 

1432 O w m. Roszowice -1.678 zł., remont wpustów ulicznych w ciągu drogi powiatowej nr 

1249 O w m. Naczęsławice -16.904zł., remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1418 O 

w m. Karchów -1.736 zł., remont wpustu ulicznego wraz z przykanalikami w ciągu drogi 

powiatowej nr 1422 O w m. Zakrzów-10.370 zł., remont przepustu i skarpy przy drodze 

powiatowej nr 1431 O w m. Dębowa – 4.929zł., remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 

nr 1408 O w m. Kamionka -1.604 zł., regulacja wysokościowa wpustu ulicznego wraz z 

oczyszczeniem w ciągu drogi powiatowej nr 1409 O w m. Pociękarb -507 zł., mechaniczne 

czyszczenie wpustów ulicznych w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta -28.426 zł., 

remont studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2059 O – ul. 

Partyzantów w Kędzierzynie-Koźlu -2.649 zł., remont studzienek kanalizacji deszczowej w 

ciągu drogi powiatowej nr 2049 O – ul. Kosmonautów w Kędzierzynie-Koźlu -1.314 zł., remont 

barier przepustu nad ciekiem wodnym Lineta w ciągu drogi powiatowej nr 2054 O ul. 

Łukasiewicza w Kędzierzynie-Koźlu - 984 zł.,) -118.694 zł., remont samochodów, sprzętu i 

urządzeń drogowych, w tym sygnalizacji świetlnej (naprawa parkometrów i inne naprawy -

8.361 zł., remont sprzętu drogowego i inne naprawy /ciągnik Lamborghini -12.061 zł.., ciągnik 

Farmtrac -7.295 zł., Walec WEBER -601 zł., remonter -7.705zł., piły spalinowe i kosy, 

podkaszarki -87 zł./ -27.749 zł., remonty i naprawy samochodów / Polonez Truck -1.093 zł., 

sam. Ciężarowy Renault Master -18.939 zł., sam osobowy Skoda -4.116 zł., Renault Kangoo -

1.791 zł., sam. Osobowy Hyundai -1.211 zł./ -27.150 zł.)- 63.260zł. 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 1.900 zł, a zrealizowano 735 zł., co stanowi 38,7% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 1.588.919 zł, a zrealizowano 1.338.322 zł., co stanowi 

84,2% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 6.402 zł., usługi bankowe – 2.044 zł., 

usługi informatyczne – 4.428 zł., usługi w zakresie BHP – 4.428 zł., abonament RTV-562 zł., 

nadzór autorski (programy użytkowe)-5.904 zł., BIP, aktualizacja programu antywirusowego 

– 2.425 zł., obsługa prawna – 23.040 zł., ochrona mienia – 1.590 zł., badania techniczne 

samochodów– 536 zł., utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 18.365 zł., usługi transportowe – 
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8.280 zł., wynajem sprzętu – 2.165 zł., redukcja koron drzew, koszenie – 85.484 zł., usługi 

geodezyjne – 4.674 zł., oznakowania poziome -64.487 zł., zamiatanie dróg powiatowych – 

39.851 zł., pogotowie czystości – 19.632 zł., sprzątanie pasów drogowych – 15.750 zł., wywóz 

odpadów, ścieków, pompowanie awaryjne – 5.664 zł., zimowe utrzymanie dróg – 408.628 zł., 

odprowadzanie ścieków opadowych – 591.077 zł., opróżnianie koszy ulicznych – 21.889 zł., 

inne – 1.017 zł., 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 10.000 zł, zrealizowano 

4.104zł., co stanowi 41% wykonania planu, 

 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan wynosi 3.395 zł, a 

zrealizowano 3.210 zł., co stanowi 94,6% wykonania planu, w tym: pomiar natężenia ruchu 

drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych z liniami kolejowymi -1.845 zł., wykonanie 

badań i pomiarów w środowisku pracy -1.365 zł. 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 2.000 zł, a zrealizowano 763 zł., co stanowi 38,1% 

wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i AC pojazdów – 21.592 zł., OC z tytułu prowadzenia 

działalności -194.167 zł., pozostałe opłaty w tym opłata środowiskowa -9.569 zł.) – plan 

wynosi 292.430 zł, a zrealizowano 225.328 zł., co stanowi 77,1% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 22.973 zł, a zrealizowano 22.790 zł., co stanowi 99,2% 

wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 14.887 zł, a zrealizowano 14.887 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan wynosi 120 zł, a zrealizowano 40 zł., co stanowi 33,3% 

wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych – plan wynosi 2.400 zł, a zrealizowano 

2.400 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego – plan wynosi 500 zł., nie zrealizowano 

wydatku, 

 szkolenie pracowników – plan wynosi 6.000 zł, a zrealizowano 4.575 zł., co stanowi 76,2% 

wykonania planu, w tym szkolenia podnoszące kwalifikację pracowników z zakresu: 

zarządzania drogami publicznymi w dzisiejszych warunkach funkcjonowania powiatów -2 os., 

praktycznych skutkach nowelizacji ustawy PZP -1 os., organizacji i funkcjonowania archiwum 

-1 os., sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz podatku VAT -1 os., kadr i 

płac oraz ochrony danych osobowych -1 os., bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy 

-2 os. 

 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 10.261.463 zł, a zrealizowano 10.038.458 zł., co stanowi 

97,8% wykonania planu, w tym na zadania tj.:  

1. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu” 

– planowana kwota 1.367.378 zł., zrealizowano 1.367.378 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu. Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 

Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój – dotacja z budżetu państwa - 50%, wkład 

własny Powiatu - 50%, w tym dofinansowanie z gminy Kędzierzyn-Koźle - 80.000 zł., dotacja 

ze Spółki Grupa Azoty ZAK S.A. - 80.000 zł.  

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap II” (realizacja zadania 

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - 

Dostępność - Rozwój – dotacja z budżetu państwa – 50%, wkład własny Powiatu - 50%, w 
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tym dofinansowanie z Gminy Pawłowiczki - 10,5% inwestycji) - planowana kwota 

1.227.248zł., zrealizowano 1.227.246 zł. co stanowi 100% wykonania planu 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 O ul. B. Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu” - 

planowana kwota 1.000.092 zł., zrealizowano 1.000.091 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

4.  „Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka – Grudynia 

Mała (Gmina Pawłowiczki) -  planowana kwota 151.322 zł., zrealizowano 151.321 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

5. „Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w  ciągu drogi powiatowej nr 2058 O ul. Nowowiejska 

w Kędzierzynie-Koźlu -  planowana kwota 34.590 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 

34.589zł. co stanowi 100% wykonania planu. 

6. „Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 1456 O w miejscowości Grzędzin” 

planowana kwota 46.243 zł zrealizowano 46.243 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

7. „Dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1409 O w 

miejscowości Radziejów” – planowana kwota 20.000 zł., zrealizowano 15.990 zł., co stanowi 

80% wykonania planu, 

8. "Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 1431 O w miejscowości Długomiłowice" 

- planowana kwota 47.739 zł., zrealizowano 47.738 zł., co stanowi 100% wykonania planu 

9. "Wykonanie nowej nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1450 O ul. Mickiewicza w 

miejscowości Bierawa" (zadanie współfinansowane dotacją z Gminy Bierawa -20.000zł.) - 

planowana kwota 89.979 zł., zrealizowano 89.979 zł., co stanowi 100% wykonania planu    

10. "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1402 O i 1433 O w 

miejscowości Stara Kuźnia”- planowana kwota 23.221 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 

23.220 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

11. ”Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1422 O w miejscowości Sukowice” - 

planowana kwota 50.000 zł., zrealizowano 50.000 zł., co stanowi 100% wykonania planu 

12. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-

Koźlu” - planowana kwota 15.000 zł., zrealizowano 14.926 zł., co stanowi 99,5% wykonania 

planu, 

13. „Przebudowa chodników przy zatokach autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2041 O 

ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu” - planowana kwota 15.000 zł., zrealizowano 14.022 zł. co 

stanowi 93,5% wykonania planu 

14 „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2060 O ul. Piastowska w Kędzierzynie-

Koźlu” - planowana kwota 15.000 zł., zrealizowano 14.889 zł., co stanowi 99,3% wykonania 

planu 

15 „Przebudowa parkingów i chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2049 O ul. Kosmonautów 

w Kędzierzynie-Koźlu” - planowana kwota 46.250 zł., zrealizowano 46.248 zł., co stanowi 

100% wyknania planu, 

16. „Montaż klimatyzacji w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu”- 

planowana kwota 17.000 zł., zrealizowano 16.974 zł. co stanowi 99,8% wykonania planu, 

17. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i nr 1404 O Cisek-

Bierawa - Etap II – (dofinansowanie z EFRR -85 % i 15% wkład własny z Budżetu Państwa)- 

planowana kwota 5.739.945 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 5.739.943 zł., co stanowi 

100% wykonania planu. 

18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice-Ucieszków na odcinku Gościęcin-
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Trawniki  (dotacja Gmina Pawłowiczki) – planowana kwota 6.150 zł., zrealizowano wydatki 

w kwocie 6.150 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

19. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie- Kędzierzyn-Koźle od km 

2+645 do km 9+576 –dokumentacja techniczna- planowana kwota 200.000 zł., zadanie 

niezrealizowane z budżetu zaplanowanego w 2015r. Zadanie realizowane w ramach 

porozumienia Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Rolę 

lidera w projekcie przewidzianym do realizacji w latach 2016 i 2017 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, będzie pełnił Powiat 

Strzelecki. Pomimo ogłoszenia przez Powiat Strzelecki dwóch przetargów na opracowanie 

dokumentacji nie udało się wyłonić Wykonawcy . Kolejny przetarg na wykonanie 

dokumentacji projektowej został ogłoszony w lutym 2016, dlatego środki na zadanie zostały 

przesunięte do budżetu roku 2016. 

20. Zakup samochodu ciężarowo-osobowego – planowana kwota 99.700 zł., zrealizowano 

81.912zł., co stanowi 82,2% wykonania planu 

21. Zakup samochodu osobowego – planowana kwota 43.700 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 

43.695 zł., co stanowi 100%. Zadanie zostało zrealizowane. 

22. Montaż tablicy informacyjnej o prędkości pojazdów na drodze powiatowej nr 1404 O Cisek-

Bierawa – planowana kwota 5.906 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 5.904 zł., co stanowi 

100% wykonania planu.  

 

Ponadto jednostka ta miała zaplanowane wydatki w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane 

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 150.000 zł., a 

zrealizowano 143.894 zł. co stanowi 95,9% wykonania planu w tym: na zadanie „Modernizacja 

rowów w ciągu dróg powiatowych oraz modernizacja przepustów w ciągu dróg powiatowych” w 

ramach, których zrealizowano zadania: „Modernizacja przepustów w ciągu dr.pow.1429 O w m. 

Długomiłowice, nr 1448 o w m. Poborszów, nr 1408 O w m. Mechnica”, „Modernizacja 

przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1403 na odcinku Roszowicki Las-Cisek”.   

 

Jednostka w okresie sprawozdawczym zrealizowała dochód ogółem, którego plan wynosi 

407.400 zł, a realizacja 434.014 zł., co stanowi 106,5% wykonania planu w tym:  

 w rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw- 

plan wynosi 386.700 zł, a zrealizowano 419.899 zł., co stanowi 108,6% wykonania planu, w 

tym: 

 dochody z tytułu wpływów z innych  lokalnych opłat pobieranych przez JST (opłata za 

zajęcie pasa drogowego – 350.770 zł., wpływy z opłat za parkowanie – 48.018 zł., 

abonament stały za parkowanie – 4.860 zł) – plan wynosi 375.900 zł, a zrealizowano 

403.648 zł., co stanowi 107,4% wykonania planu, 

 dochody z tytułu z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności – plan wynosi 

10.500 zł, a zrealizowano 15.897 zł., co stanowi 151,4% wykonania planu, 

 pozostałe odsetki – plan wynosi 300 zł, a zrealizowano 354 zł., co stanowi 118% 

wykonania planu, 

 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne i powiatowe  - plan wynosi 20.700 zł., a zrealizowano 

14.115 zł., co stanowi 68,2% wykonania planu, w tym: 

 wpływy z różnych opłat – plan wynosi 1.200 zł, a zrealizowano 2.485 zł., co stanowi 

207,1% wykonania planu, 
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 pozostałe odsetki - plan wynosi 1.000 zł, a zrealizowano 1.001 zł., co stanowi 100,1% 

wykonania planu, 

 wpływy z różnych dochodów – plan wynosi 18.500 zł, a zrealizowano 10.629 zł., co 

stanowi 57,5% wykonania planu, w tym: odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, zwrot 

poniesionych kosztów i prowizji bankowych itp.. 

 

W jednostce budżetowej na dzień 31.12.2015r. zatrudnionych było 21 osób, w tym 20 osób w 

pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba na 0,5 etatu w tym: 

- pracownicy administracyjni –6 osób 

- kadra kierownicza – 3 osoby 

- pracownicy drogowi – 11 osób  

- sprzątaczka – 1 osoba na 0,5 etatu 

 

10.  Placówki oświatowe. 

 

   Wydatki jednostek oświatowych są finansowane w przeważającej większości z części 

oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej, dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, środków otrzymanych od 

pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych (dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej), a także z dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe, 

innych dochodów powiatu, wolnych środków oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

 Realizacja wydatków w działach 801, 854 i 926 za rok budżetowy wynosi 37.949.730 zł., co 

stanowi 98,1 % planu rocznego w kwocie 38.665.417 zł. 

   Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi wynoszą 26 697.415 zł. 

i stanowią 70,3% ogółu wydatków w działach 801, 854 i 926.  

    Na niezbędne zakupy inwestycyjne, wydatki inwestycyjne i remonty w placówkach 

oświatowych poniesiono wydatki w kwocie 917.570 zł, co stanowi 2,4% ogółu wydatków 

jednostek oświatowych. 

   Ponadto w jednostkach oświatowych zrealizowano w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki 

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym z udzielonej 

pożyczki WFOŚiGW w kwocie 206.700 zł.) wydatki w  kwocie 822.620 zł. 

   Należy podkreślić, że żadna z placówek oświatowych na dzień 31.12.2015r. nie posiadała 

zobowiązań wymagalnych. Fakt ten wynika zarówno z dodatkowego przeznaczenia na wydatki 

środków pochodzących ze źródeł poza oświatowych, jak i zobligowania kierowników jednostek 

oświatowych do oszczędnego gospodarowania  środkami przyznanymi w ramach planów 

finansowych.  
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   Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w miarę pilnych potrzeb zgłaszanych przez 

placówki oświatowe uruchomił w roku budżetowym rezerwę celową na oświatę i wychowanie 

w kwocie 249.952 zł., w poniższy sposób: 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/35/2015 z dnia 24.02.2015 r. kwotę 3.000 zł., na wydatki 

bieżące w tym na: 

 dla Zespołu Szkół Nr 1 kwotę 3.000 zł. na dofinansowanie kosztów przejazdu 

grupy uczniów wraz z opiekunami do Niemiec w ramach partnerstwa Powiatów 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Hohenlohe (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 22/81/2015 z dnia 26.05.2015 r. kwotę 700 zł. dla II Liceum 

Ogólnokształcącego na dofinansowanie wyjazdu uczniów i opiekuna na ogólnopolskie 

Zawody w Szachach Drużynowych. (rozdział 80195 – Pozostała działalność); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 23/83/2015 z dnia 09.06.2015 r. kwotę 51.500 zł. na wydatki 

bieżące w tym:  

 dla II Liceum Ogólnokształcącego kwotę 1.500 zł. na wydatki związane z 

wyjazdem szkolnej drużyny ratowictwa medycznego na XXIII Centralne 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK W Lublinie (rozdział 80195 – Pozostała 

działalność); 

 dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę 50.000 zł na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdział 85406- Poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 25/97/2015 z dnia 30.06.2015 r. kwotę 14.070 zł., na wydatki 

bieżące w tym na: 

 dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej kwotę 14.070 zł. na zakup mundurów i 

czapek dla uczniów klas żeglugowych (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/104/2015 z dnia 28.07.2015 r. kwotę 1.500 zł., na wydatki 

bieżące w tym na: 

 dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej kwotę 1.500 zł. na wydatki związane z 

organizacją Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2015/2016 (rozdział 

80195– Pozostała działalność); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/124/2015 z dnia 16.09.2015 r. kwotę 82.000 zł., na 

wydatki bieżące w tym na: 

 dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę 82.000 zł. na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdział 85406– Poradnie 

psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 32/133/2015 z dnia 22.09.2015 r. kwotę 5.462 zł., na wydatki 

bieżące w tym na: 

 dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę 5.462 zł. na zakup 

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-środki na zakup testów 

psychologicznych  (rozdział 85406– Poradnie psychologiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne); 

    Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34/143/2015 z dnia 08.10.2015 r. kwotę 85.700 zł. w tym 

na:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nagroda Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej)  w kwocie 53.700 zł.  dla: 

  dla Zespołu Szkół Specjalnych kwotę 4.200 zł. (rozdział 80102 – Szkoły 
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podstawowe specjalne), 

 dla Powiatowego Zespołu Oświaty kwotę 3.500 zł. (rozdział 80114 – Zespoły 

obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół), 

   dla I Liceum Ogólnokształcącego kwotę 6.500 zł. (rozdział 80120 – Licea 

ogólnokształcące), 

   dla II Liceum Ogólnokształcące  kwotę 2.000 zł. (rozdział 80120 – Licea 

ogólnokształcące),  

   dla Zespołu Szkół Nr 1 kwotę 9.500 zł., (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe), 

 dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej kwotę 6.500 zł., (rozdział 80130 – Szkoły 

zawodowe), 

 dla Zespołu Szkół Nr 3 kwotę 6.500 zł., (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe), 

 dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwotę 4.500 zł., (rozdział 

80130 – Szkoły zawodowe), 

 dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego kwotę 4.500 zł., (rozdział 

80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 

zawodowego), 

 dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę 2.500 zł., (rozdział 

85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne), 

 dla Publicznego Ogniska Artystycznego kwotę 1.000 zł., (rozdział 85407 – 

Placówki wychowania pozaszkolnego), 

 dla Bursy Szkolnej kwotę 2.500 zł., (rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne), 

         - wydatki bieżące w kwocie 32.000 zł., dla Centrum Kształcenia Praktycznego i 

Ustawicznego na naprawę szamba na Przystani Szkwał., (rozdział 80140- Centra kształcenia 

ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 39/166/2015 z dnia 17.11.2015 r. kwotę 840 zł. na wydatki 

bieżące:  

 dla II Liceum Ogólnokształcącego kwotę 840 zł., na wydatki związane z 

dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi- zajęcia chóru szkolnego (80120-Licea 

ogólnokształcące), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 43/185/2015 z dnia 17.12.2015r. kwotę 5.180 zł. na wydatki 

bieżące w tym:  

 dla Powiatowego Zespołu Oświaty kwotę 5.180 zł., na wdrożenie oprogramowania 

Arkusza w ramach Sigma – szkolenie pracowników (rozdział 80114 – Zespoły 

obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół), 

Łączna kwota uruchomienia środków rezerwy celowej na oświatę i wychowanie wynosiła  

249.952 zł. 

          

   Analiza wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się 

następująco: 

 

I  Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie- Koźlu  

 

Wydatki ogółem poniesione przez jednostkę w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące roku 

budżetowym, gdzie plan wynosi 3.332.436 zł.,  wyniosły 3.321.714 zł., co stanowi 99,7% 

wykonania planu, w tym: 
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 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 

świadczenia na rzecz BHP) – plan wynosi 3.538 zł, a zrealizowano 3.425 zł., co stanowi 96,8% 

wykonania planu, 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 2.162.355 zł, a zrealizowano 2.160.688 zł., co 

stanowi 99,9% wykonania planu, natomiast 65,1% ogółu wydatków w rozdziale 80120, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 175.190 zł, a zrealizowano 175.190 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 431.034 zł, a zrealizowano 

429.970 zł., co stanowi 99,8% wykonania planu, 

 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan wynosi 570 zł., 

a zrealizowano 418 zł, co stanowi 73,3% wykonania planu, 

 wynagrodzenie bezosobowe - plan wynosi 4.000 zł., a zrealizowano 1.916 zł, co stanowi 

47,9% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 84.770 zł, a zrealizowano 84.583 zł., co stanowi 99,8% 

wykonania planu, w tym: artykuły biurowe i druki – 8.564 zł., środki czystości- 5.364zł., 

materiały elektryczne – 2.040 zł., paliwo do kosiarki - 201 zł., wyposażenie (kabiny 

prysznicowe, tablety Samsung, szlifierka, zestawy komputerowe, drukarka Kyocera, drukarka 

laserowa, meble, stoły, krzesła, komody, lampa do projektora, sztalugi, lada wystawiennicza, 

rusztowanie przegubowe)– 57.494 zł., czasopisma fachowe i prasa – 4.613 zł., artykuły 

gospodarcze – 70 zł., materiały malarskie i budowlane – 326 zł., materiały do drobnych 

remontów -1.109 zł., materiały wodno-kanalizacyjne- 80 zł., akcesoria komputerowe – 

1.743zł., druki szkole świadectwa -226 zł., programy komputerowe  -1.074zł., pozostałe – 

1.679 zł.,  

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan wynosi 8.500 zł, a zrealizowano 

8.228 zł., co stanowi 96,8% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 247.644 zł, a zrealizowano 244.340 zł., co stanowi 98,7% 

wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 30.719 zł, a zrealizowano 30.691 zł., co stanowi 

99,9% wykonania planu, w tym: naprawy i konserwację., remonty w tym m.in.: malowanie 

pomieszczeń, remont dachu, remont kabiny prysznicowych,  

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 1.385 zł, a zrealizowano 1.385 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 38.500 zł, a zrealizowano 37.949 zł., co stanowi 98,6% 

wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 1.083 zł., abonamenty (RTV, domeny, dostęp do 

stron internetowych) – 7.938 zł., usługi transportowe –139 zł., prowizje bankowe – 638 zł., 

przegląd techniczny – 3.887 zł., wywóz nieczystości – 5.527 zł., usługi kominiarskie -307 zł., 

dorabianie kluczy -224 zł., usługa montażu -260 zł., usługi introligatorskie -203 zł., wykonanie 

pieczątek -443 zł., pozostałe -17.300 zł. (w tym: wydruk plakatów, usługę poligraficzną, 

wydruk grafik, napełnienie butli gazem, oddelegowanie pracownika do ZNP, wykonanie 

ulotek, wydruk kalendarzy, bindowanie pracy konkursowej, nadruk na koszulkach), 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 5.500 zł, zrealizowano 

4.618zł., co stanowi 84% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 4.780 zł, a zrealizowano 4.445 zł., co stanowi 93% 

wykonania planu, 

 podróże służbowe zagraniczne – plan wynosi 650 zł, a zrealizowano 650 zł., co stanowi 100% 
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wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły) – plan wynosi 8.195 zł, a zrealizowano 8.195zł., 

co stanowi 100% wykonania planu, 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wynosi 115.956 zł, a zrealizowano 

115.956 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 388 zł, a zrealizowano 388 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 7.050 zł, a 

zrealizowano 7.029 zł., co stanowi 99,7% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 1.712 zł, a zrealizowano 1.650 zł., co stanowi 96,4% 

wykonania planu, 

 

Jednostka w 2015 roku dokonała również wydatków w rozdziale 80150 - Realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, gdzie plan wynosi 78.201 zł., a zrealizowane 

wydatki 65.859 zł, co stanowi 84,2% wykonania plany, w tym: 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 53.000 zł, a zrealizowano 43.950 zł., co stanowi 

82,9% wykonania planu, natomiast 66,7% ogółu wydatków w rozdziale 80150, 

 składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 10.201 zł, a zrealizowano 

8.591 zł., co stanowi 84,2% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 2.500 zł, a zrealizowano 2.449 zł., co stanowi 98% 

wykonania planu, w tym środki czystości, podchwyty nierdzewne, 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  (projektor multimedialny, komputer dla 

osoby słabowidzącej, lupa podświelna– plan wynosi 8.900 zł, a zrealizowano 8.295 zł., co 

stanowi 93,2% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 1.500 zł, a zrealizowano 1.154 zł., co stanowi 76,9% wykonania 

planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 2.000 zł, a zrealizowano 1.398 zł., co stanowi 69,9% 

wykonania planu,  

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 100 zł, zrealizowano 22 zł., 

co stanowi 22% wykonania planu, 

 

   Ponadto jednostka wykonała w okresie sprawozdawczym wydatki w rozdziale 80195 – 

Pozostała działalność (świadczenia dla emerytów wypłacane z ZFŚS – 27.993 oraz wyjazd 

drużyny siatkarskiej na zawody -1.800 zł.,), gdzie plan wynosi 29.793 zł.,  a wydatek wyniósł 

29.793 zł., co stanowi 100% wykonania planu oraz w rozdziale 80146 – Dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli – plan wynosi 8.874 zł, a zrealizowano 7.708 zł, co stanowi 86,9% 

wykonania planu.  

 

   Szkoła w roku budżetowym uzyskała dochody własne– plan wynosi 40.800 zł., zrealizowano 

45.960 zł., co stanowi 112,6% wykonania planu, w tym:. 

 dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły – plan wynosi  38.500 zł, a zrealizowano 42.845 zł., 

co stanowi 111,3% wykonania planu, 

 wpłaty z różnych opłat (opłaty za duplikaty)– plan wynosi 300 zł., a zrealizowano 415 zł., co 
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stanowi 138,3% wykonania planu, 

 wpływy z różnych dochodów (media od osób wynajmujących)  - plan wynosi 2.000 zł, a 

zrealizowano 2.700 zł., co stanowi 135% wykonania planu,  

 

Zatrudnienie w powyższej jednostce w 2015 roku przedstawiało się następująco:   

ogółem – 52 osób na 48,77 etatu  w tym: 

-nauczyciele pełnozatrudnieni  – 33 osoby na 33 etatach 

- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 6 na 4,02 etatu 

-administracja – 3 osoby na 3 etatach      

-obsługa – 10 osób na 8,75 etatu 

W szkole uczyło się 433 uczniów w 16 oddziałach. 

 

II  Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Matejki 19 

 

   Wydatki ogółem poniesione przez tę jednostkę w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące roku 

budżetowym, gdzie plan wynosi 3.084.723 zł.,  wyniosły 3.070.798 zł.,  co stanowi 99,5% 

wykonania planu, w tym: 

 wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP, pomoc 

zdrowotna)- plan wynosi  48.600 zł, a zrealizowano 48.586 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 2.025.434 zł, a zrealizowano 2.018.936 zł., co 

stanowi 99,7% wykonania planu, natomiast 65,7% ogółu wydatków, w rozdziale 80120 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 169.041 zł, a zrealizowano 169.041 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenie społeczne i  Fundusz Pracy – plan wynosi 395.971 zł, a zrealizowano 

394.977 zł., co stanowi 99,7% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe - plan wynosi 11.000 zł, a zrealizowano 10.298 zł., co stanowi 

93,6% wykonania planu, 

 zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 46.000 zł, a zrealizowano 45.953 zł., co 

stanowi 99,9% wykonania planu, w tym: akcesoria komputerowe – 1.508 zł., artykuły 

elektryczne – 1.182 zł., artykuły malarskie – 1.280 zł., druki szkolne i świadectwa – 151 zł., 

artykuły gospodarcze –330 zł., artykuły biurowe i druki – 3.884 zł., środki czystości – 3.069zł., 

paliwo do kosiarki – 63 zł., wyposażenie apteczki – 293 zł. wyposażenie (szafki meblowe, 

tablice korkowe, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, skaner, biurko, krzesła, zegary. Router, 

urządzenie wielofunkcyjne) – 25.243 zł., prasa – 2.965 zł., program komputerowy 

(antywirusowe, zakup licencji e-sekretariat)– 1.230 zł., materiały do remontów  - 4.755 zł., 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki do biblioteki, moduł tablicy 

interaktywnej, kamera mikroskop) – plan wynosi 11.645 zł, a zrealizowano 11.614 zł., co 

stanowi 99,7% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi  144.320 zł, a zrealizowano 139.893 zł., co stanowi 96,9% 

wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi  23.131 zł, a zrealizowano 23.127 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa platformy, 

projektora, maszyny sprzątającej, naprawa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, roboty 

remontowo tynkarskie w sali gimnastycznej, wymiana pompy CO w budynku szkoły, 
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 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi  1.150 zł, a zrealizowano 1.150 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi  54.449 zł, a zrealizowano 54.071 zł., co stanowi 

99,3% wykonania planu, w tym: usługi  pocztowe – 882 zł., abonamenty i opłaty 

aktualizacyjne– 2.829 zł., usługi transportowe – 630 zł., prowizje  bankowe  - 692 zł.,  ochrona  

mienia  - 1.537 zł., usługi konserwacji sprzętu – 15.646 zł., usługi kominiarskie – 1.697 zł., 

wykonanie pieczątek -449 zł., wynajem basenu– 1.240 zł., wywóz nieczystości – 5.657 zł., 

nota obciążeniowa zwrot kosztów wynagradzania przewodniczącej ZNP – 7.647zł., pozostałe 

(czyszczenie i odkażanie filtrów w centrali wentylacyjnej na dużej sali, wydruk ulotek 

reklamowych promocja szkoły, usługa fotograficzna, dostęp do portali oświatowych, 

aktualizacja strony internetowej, nadzór BHP, udrażnianie kanalizacji, emisja reklamy szkoły 

w radio i prasie)- 15.165 zł., 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 6.300 zł, zrealizowano 

5.472zł., co stanowi 86,9% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi  6.589 zł, a zrealizowano 6.589 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów) – plan wynosi  18.147 zł, a zrealizowano 

18.147 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 263 zł, a zrealizowano 263 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi  114.195 zł, a zrealizowano 114.194 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 8.488 zł, a 

zrealizowano 8.487 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 

Jednostka w 2015 roku dokonała również wydatków w rozdziale 80150 - Realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, gdzie plan wynosi 182.761 zł., a zrealizowane 

wydatki 172.124 zł, co stanowi 94,2% wykonania plany, w tym: 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 128.045 zł, a zrealizowano 128.043 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, natomiast 74,4% ogółu wydatków w rozdziale 80150, 

 składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 24.716 zł, a zrealizowano 

24.648 zł., co stanowi 99,7% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 4.000 zł, a zrealizowano 2.967 zł., co stanowi 74,2% 

wykonania planu, w tym: artykuły biurowe – 991 zł., środki czystości- 650 zł., wyposażenie – 

805 zł., pozostałe – 521 zł.,  

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tablica interaktywna, projektor, 

notebook, drukarka, pomoce naukowe do historii, biologii, matematyki– plan wynosi 16.000zł, 

a zrealizowano 14.204 zł., co stanowi 88,8% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 6.000 zł, a zrealizowano 1.516 zł., co stanowi 25,3% wykonania 

planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 3.000 zł, a zrealizowano 688 zł., co stanowi 22,9% 

wykonania planu 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 1.000 zł, zrealizowano 58zł., 
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co stanowi 5,8% wykonania planu, 

 

   Ponadto jednostka wykonała w okresie sprawozdawczym wydatki w rozdziale 80195 – Pozostała 

działalność (wypłata świadczenia dla emerytów z ZFŚS, wyjazd młodzieży na zawody)- plan 

wynosi 40.158 zł., a zrealizowano 39.957 zł., co stanowi 99,5% wykonania planu oraz w rozdziale 

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - plan wynosi 8.921 zł., a zrealizowano 

8.904zł., co stanowi 99,8% wykonanie planu. 

     

   Szkoła w roku budżetowym uzyskała dochody własne – plan wynosi 25.700 zł., zrealizowano 

24.827 zł., co stanowi 96,6% wykonania planu, w tym:  

 wpływy z tytułu różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw) – plan wynosi  800 zł, a 

zrealizowano 553 zł., co stanowi 69,1% wykonania planu, 

 dochody z najmu i dzierżawy - plan wynosi  24.900 zł, a zrealizowano 24.090 zł., co stanowi 

96,7% wykonania planu, 

 pozostałe odsetki – plan wynosi 0 zł., a zrealizowane wydatki 11 zł., 

 wpływy z różnych dochodów – plan wynosi 0 zł., za zrealizowane wydatki 173 zł., 

 

Zatrudnienie w powyższej jednostce w 2015 roku przedstawiało się następująco:  

ogółem – 50 osoby na 42,86 etatach  w tym: 

-nauczyciele - 40 osób na 34,36 etatach 

-administracja – 3 osoba na 1,75 etacie     

-obsługa – 7 osób na 6,75 etatach 

W szkole uczyło się 415 uczniów w 14 oddziałach. 

 

Zespół Szkół Nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Skarbowa 2 

 

   Wydatki ogółem poniesione przez tę jednostkę w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe w roku 

budżetowym, gdzie plan wynosi 5.551.156 zł.,  wyniosły 5.524.182 zł.,  co stanowi 99,5% 

wykonania planu, w tym: 

 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP, pomoc 

zdrowotna)- plan wynosi 11.645 zł, a zrealizowano 11.645 zł., co stanowi 100% wykonania  

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 3.709.967 zł, a zrealizowano 3.708.384 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, natomiast  67,1% ogółu wydatków w rozdziale 80130, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 286.462 zł, a zrealizowano 286.461 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu,  

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz  Pracy – plan wynosi 733.219 zł, a zrealizowano 

729.261 zł., co stanowi 99,5% wykonania planu,  

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz  Pracy (wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 

zadań jednostki samorządu terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie 

się przez całe życie” - projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w 

latach 2013-2015 ) - plan wynosi 1.257 zł, a zrealizowano 1.245 zł., co stanowi 99,0% 

wykonania planu,  

 wynagrodzenia bezosobowe - plan wynosi 1.000 zł, a zrealizowano 1.000 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu,  
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 wynagrodzenia bezosobowe (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe 

życie” - projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-

2015) – plan wynosi 7.900 zł, a zrealizowano 7.900 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 62.748 zł, a zrealizowano 62.679 zł., co stanowi 99,9% 

wykonania planu, w tym: druki, świadectwa i dyplomy  –  841 zł.,  środki czystości – 5.375zł.,  

materiały budowlane, malarskie i na drobne  remonty (zawory, farby, kleje, tarcze, śruby, 

nakrętki, zawiasy, podkładki, podkład, pigment, emulsja, folia malarska, płyn gruntujący, 

baterie, kłódki, łańcuch, olej do kosiarki, klej, dłuta, elektroda, głowica baterii, pokrętło baterii, 

redukcja itp.) – 3.596 zł., prasa i czasopisma  - 4.136 zł., wyposażenie (wyposażenie pracowni 

gastronomicznej, handlowej, stoliki i krzesła do sali 105 i 204, kasy fiskalne, wagi, drukarka, 

ogrzewacz wody, roleta wewnętrzna, stoły przeznaczone na doposażenie sali 5 )- 36.315 zł., 

paliwo do pojazdów- 131 zł., akcesoria komputerowe, 2.317zł.,  artykuły elektryczne -859 zł., 

materiały biurowe -7.443 zł., materiały na praktyki -993 zł., wyposażenie apteczek – 673 zł., 

 materiały i wyposażenie (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - 

projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-2015 )  – 

plan wynosi 1.203 zł, a zrealizowano 1.203 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (komputery, radiomagnetofony, 

projektor, plansze do pracowni fryzjerskiej) – plan wynosi 15.000 zł, a zrealizowano 14.984zł., 

co stanowi 99,9% wykonania planu, w tym m.in. projektory, 6 komputerów, sprzęt sportowy 

itp. 

 zakup energii – plan wynosi 331.715 zł, a zrealizowano 312.163 zł., co stanowi 94,1% 

wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 43.120 zł, a zrealizowano 43.073 zł., co stanowi 

99,9% wykonania planu, w tym: remont sali 105, naprawa ksero, windy, instalacji elektrycznej 

w budynku, remont podłóg w sali 105, 203, 304A, naprawa kuchenek gazowych, naprawa 

oświetlenia w małej sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 2.420 zł, a zrealizowano 2.413 zł., co stanowi 99,7% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 112.112 zł, a zrealizowano 110.900 zł., co stanowi 

98,9% wykonania planu, w tym: kursy i szkolenia uczniów – 51.658 zł.,  prowizje bankowe – 

1.078 zł., usługi komunalne – 18.204 zł., usługi pocztowe – 1.249 zł., abonament RTV i inne 

– 3.501 zł.,  usługi kominiarskie- 1.353 zł, ochrona mienia i dozór – 972 zł., usługi konserwacji 

sprzętu – 9.761 zł., usługi transportowe -3.383 zł., usługi pozostałe (wykonanie tabliczek  

informacyjnych na drzwi pomieszczeń szkolnych, aktualizacje strony internetowej, usługa 

sprzętem specjalistycznym, przegląd techniczny obiektu, wymiana wkładów w oknach, 

wydruk zaproszeń) – 11.486 zł., nota obciążeniowa częściowy zwrot wynagrodzeń prezesa i 

wiceprezesa ZNP – 8.097 zł., dorabianie kluczy -158 zł. 

 zakup usług pozostałych (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - 

projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-2015 ) – plan 
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wynosi 8.339 zł, a zrealizowano 8.338 zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 6.310 zł, zrealizowano 

5.796zł., co stanowi 91,8% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 4.100 zł, a zrealizowano 4.099 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu,  

 podróże służbowe krajowe (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - 

projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-2015 ) – plan 

wynosi 596 zł, a zrealizowano 596 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 podróże służbowe zagraniczne (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe 

życie” - projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-

2015 ) – plan wynosi 6.073 zł, a zrealizowano 6.073 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 8.364 zł, a zrealizowano 8.364 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego - środki na realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - 

projektu partnerskiego „Leonardo da Vinci” – projekt realizowany w latach 2013-2015 ) – plan 

wynosi 213 zł, a zrealizowano 213 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 185.119 zł, a zrealizowano 185.118 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu,  

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 698 zł, a zrealizowano 698 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 9.656 zł, a 

zrealizowano 9.656 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 szkolenie pracowników – plan wynosi 1.920 zł., a zrealizowano 1.920 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu. 

 

   Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 

 

 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych, gdzie plan wynosi 74.652 zł., a zrealizowane wydatki 65.655 zł, co stanowi 

87,9% wykonania plany, w tym: 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 18.000 zł, a zrealizowano 16.277 zł., co stanowi 

90,4% wykonania planu, natomiast 24,8% ogółu wydatków w rozdziale 80150, 

 składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 3.652 zł, a zrealizowano 

3.248 zł., co stanowi 88,9% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 3.000 zł, a zrealizowano 2.796 zł., co stanowi 93,2% 

wykonania planu, w tym: artykuły biurowe – 975 zł., wyposażenie -1.618 zł., pozostałe – 

203zł.,  
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 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tablica interaktywna, projektor, zestaw 

komputerowy, materac rehabilitacyjny) – plan wynosi 20.000 zł, a zrealizowano 18.331 zł., co 

stanowi 91,7% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 5.000 zł, a zrealizowano 1.240 zł., co stanowi 24,8% wykonania 

planu, 

 zakup usług remontowych (remont WC –przystosowanie dla potrzeb osoby 

niepełnosprawnej)– plan wynosi 23.000 zł, a zrealizowano 22.606 zł., co stanowi 98,3% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 1.500 zł, a zrealizowano 1.133 zł., co stanowi 75,5% 

wykonania planu, 

  opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 500 zł, zrealizowano 24 zł., 

co stanowi 4,8% wykonania planu, 

 80195 – Pozostała działalność jednostka  finansowała - plan wynosi 40.159 zł, a zrealizowano 

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

nauczycieli,  

 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 15.326 zł, a zrealizowano 

15.218 zł., co stanowi 99,3% wykonania planu,  

 85406– Poradnie psychologiczno pedagogiczne - plan wynosi 36.900 zł, a zrealizowano 

36.900 zł., co stanowi 100% wykonania planu. 

 

 W   okresie   sprawozdawczym  jednostka w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe  zrealizowała 

dochody, gdzie plan wynosi – 149.690 zł, a zrealizowane dochody ogółem 149.001 zł., co stanowi 

99,5% wykonania planu, w tym:  

 wpływy z różnych opłat (za duplikaty, opłaty egzaminacyjne i przetargowe) - plan wynosi 

1.530 zł, a zrealizowano 1.590 zł., co stanowi 103,9% wykonania planu,  

 dochody z tytułu najmu i dzierżawy   - plan wynosi 68.000 zł, a zrealizowano 67.530 zł., co 

stanowi 99,3% wykonania planu,  

 wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media) - plan wynosi 61.600 zł, a zrealizowano 

61.316 zł., co stanowi 99,5% wykonania planu, 

 wpłaty z odsetek - plan wynosi 80 zł, a zrealizowano 63 zł., co stanowi 78,7% wykonania 

planu, 

 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)powiatów 

(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 18.480zł., 

a zrealizowano 18.502 zł. co stanowi 100,1% wykonania planu, 

 

 W 2015 roku placówka zatrudniała 79 pracowników na 71,79 etatach, w tym: 

- nauczyciele pełnozatrudnieni – 54 osób na 54 etatach, 

- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 8 osób na 3,46 etatu, 

- pracownicy administracji – 6 osoby na 4,08 etatu 

- pracownicy obsługi  - 11 osób na 10,25 etatach.  

W szkole  uczyło  się 863 uczniów  w  33  oddziałach: 

- Technika -546 uczniów (21 oddziałów) 

- ZSZ -317 uczniów (12 oddziałów) 
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Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1 

 

   Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe,  w 

roku budżetowym, gdzie plan wynosi 4.333.721 zł, a wydatki wynosiły 4.327.864 zł., co stanowi 

99,9 % wykonania planu, w tym: 

 wydatki osobowe niezaliczane  do  wynagrodzeń  (ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla 

nauczycieli, wydatki wynikające z przepisów BHP) – plan wynosi 9.588 zł, a zrealizowano 

9.587 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenia  pracowników – plan wynosi 2.366.207 zł, a zrealizowano 2.364.573 zł., co 

stanowi 99,9% wykonania planu, natomiast 54,6% ogółu   wydatków  w rozdziale 80130, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 175.703 zł, a zrealizowano 175.703 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 479.756 zł, a zrealizowano 

477.063 zł., co stanowi 99,4% wykonania planu, 

 składka na ubezpieczenia zdrowotne – plan wynosi 656 zł., a zrealizowano 655 zł. co stanowi 

99,8% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 8.880 zł, a zrealizowano 

8.880zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 149.191 zł, a zrealizowano 149.191 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: akcesoria komputerowe – 3.740 zł., materiały elektryczne -

10.113 zł., artykuły malarskie i budowlane -3.990 zł., blacha pręty stalowe- 100 zł., druki 

szkole, świadectwa -779 zł., inne artykuły gospodarcze -1.298 zł., materiały 

medyczne(wyposażenie apteczek) -243 zł., materiały biurowe -10.238 zł., materiały dla 

orkiestry -12.192 zł., materiały do remontów i konserwacji -4.382 zł., odzież ochronna -

20.967zł., paliwo i oleje -12.978 zł., pozostałe (mundurki dla uczniów, produkty żywnościowe 

dla uczniów na praktykach, materiały na inaugurację wojewódzką, książki dla absolwentów, 

materiały reklamowe na promocje szkoły, spodenki sportowe, skarpetki, dyplom 

grawerowany, roślin na rabaty, itp.) – 20.420 zł.,  prasa i materiały szkoleniowe -560zł., 

programy komputerowe, licencje -250 zł., wyposażenie ( krzesła i krzesła obrotowe, laptop, 

drukarki, stoliki komputerowe, materace jako osłona na ścianę, tablice suchościeralne-

magnetyczne, gablota na sztandar, regały, meble, aparaty telefoniczne, ekran ścienny, godło 

Polski, gaśnice proszkowe, ramki, lustra, szkło szybowe, warnik do napojów dla celów 

szkolnych, palnik propan butan, deska sedesowa) – 32.619 zł., materiały OKE -1.738 zł., 

środki czystości -12.584 zł. 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan wynosi 69.340 zł, a zrealizowano 69.340zł., 

co stanowi 100% wykonania planu, w tym: książki, komputery i monitory do pracowni 

informatycznej, oprogramowanie UNITEST LBT 1-8, oprogramowanie CNC do pracowni 

technik-mechanik, projektor, laptopy, narzędzia do realizacji zajęć praktycznych, prasa, sprzęt 

sportowy, Wiadomości Historyczne 

 zakup energii – plan wynosi 261.406 zł, a zrealizowano 260.264 zł., co stanowi 99,6% 

wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 61.620 zł, a zrealizowano 61.620 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: naprawa sprzętu, wymiana wykładzin w sali lekcyjnej, 

wymiana modułu bębna w kserokopiarce, wykonanie tynku mozaikowego w korytarzu, 

naprawa monitoringu wizyjnego, malowanie korytarzy szkoły i prace remontowe, 



 62 

zamalowanie graffiti na budynku szkoły, malowanie klubu Hades, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 2.950 zł, a zrealizowano 2.950 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 204.467 zł, a zrealizowano 204.467 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: prowizje bankowe- 642 zł., opłaty pocztowe – 1.930 zł., 

abonament RTV-232 zł.,  dzierżawa 2.678 zł., inne abonamenty i opłaty (aktualizacja 15 

stanowisk UNITEST CBT 1-8, Złoty abonament Optivum wariant II, dostep do prenumeraty 

elektronicznej Prawo Oświatowe, strona szkoły, aktualizacja licencji Matury, poradnika Rady 

Pedagogicznej, licencja antywirusowa, abonament za Auto Moto Serwis, serwer Active biznes 

żegluga) – 17.419  zł., usługi transportowe – 18.547 zł., dorabianie kluczy –89zł., koszty 

oddelegowania pracownika ZNP – 4.776 zł.,  kursy i szkolenie (szkolenie 35 uczniów z zakresu 

bezpieczeństwa wg konwencji STCW) -56.531 zł., ochrona mienia i dozorowanie -1.091 zł., 

ogłoszenia -5.246 zł., przeglądy i konserwacje  - 4.912 zł., usługi gastronomiczne (wyżywienie 

i zakwaterowanie orkiestry na obozie kondycyjnym oraz młodzieży na praktykach) – 

27.375zł., usługa montażu – 1.250 zł., usługi kominiarskie -1.461 zł., usługi ksero i 

introligatorskie -74 zł., wykonanie pieczątek – 88 zł., wynajem basenu -7.113 zł., wywóz 

nieczystości -8.463zł., opieka informatyczna-306 zł., praktyki uczniowskie -15.033 zł., 

śluzowanie statku szkolnego -1.058 zł., pozostałe (przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego 

norm ISO 9001, wykonanie drzwi i tabliczek przydrzwiowych, wykonanie plansz, plakatów, 

ulotek promujących szkołę, rekrutacja, szycie mundurków, czapek, kompletów ozdobnych dla 

orkiestry, koncert orkiestry DOXXX w Galerii, szklenie szyb, wykonanie banera inauguracji, 

opłata za czynności pomiarowe statku Sucharski, malowanie znaków nawigacyjnych, 

udostepnienie miejsc na targach )– 28.153 zł.   

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 6.011 zł, zrealizowano 

5.627zł., co stanowi 93,6% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 8.472 zł, a zrealizowano 8.472 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 podróże służbowe zagraniczne – plan wynosi 533 zł, a zrealizowano 533 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 18.087 zł, a zrealizowano 18.086 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 131.268 zł, a zrealizowano 131.268 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 1.367 zł, a zrealizowano 1.367 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 9.399 zł, a 

zrealizowano 9.398 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 2.820 zł, a zrealizowano 2.820 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 366.000 zł., a zrealizowano 366.000 zł., co stanowi 100% 

wykonania plany na zadanie pn.” Modernizacja statku szkolnego „Major Sucharski” 

 

   Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 

 80195 – Pozostała działalność jednostka  finansowała  świadczenia  socjalne  dla emerytów 

nauczycieli  - plan wynosi 61.912 zł. zrealizowano 61.911 zł., co stanowi 100 % wykonania 
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planu, 

 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, gdzie plan 

wynosi 78.214 zł., a zrealizowane wydatki 44.461 zł, co stanowi 56,8% wykonania plany, w 

tym: 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 36.300 zł, a zrealizowano 10.803 zł., co stanowi 

29,8% wykonania planu, natomiast 24,3% ogółu wydatków w rozdziale 80150, 

 składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 10.214 zł, a zrealizowano 

2.109 zł., co stanowi 20,6% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 2.500 zł, a zrealizowano 2.500 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan wynosi 26.400 zł, a zrealizowano 

26.398 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: pomoce dydaktyczne dla ucznia z 

orzeczeniem o specjalnym kształceniu, projektor, laptopy, głośniki, wieże do lepszego 

przyswajania 3 języków, tablice interaktywne, materiały do pracy z uczniem na zajęciach 

rewalidacyjnych i surdopedagogiki, testy do badania słuchu, sprzęt sportowy 

 zakup energii – plan wynosi 1.600 zł, a zrealizowano 1.539 zł., co stanowi 96,2% wykonania 

planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 1.150 zł, a zrealizowano 1.082 zł., co stanowi 94,1% 

wykonania planu,  

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 50 zł, zrealizowano 30 zł., co 

stanowi 60,0% wykonania planu, 

 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 9.715 zł. zrealizowano 

9.677zł., co stanowi 99,6% wykonania planu, 

   

  W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała dochody budżetowe w rozdziale  80130 – 

Szkoły zawodowe, gdzie plan wynosi 189.485 zł., a zrealizowano 189.088 zł., co stanowi 99,8% 

w tym:   

 wpływy z różnych opłat (duplikat świadectw ) - plan wynosi 700 zł. zrealizowano 760 zł., co 

stanowi 108,6% wykonania planu, 

 z tytułu wynajmu pomieszczeń - plan wynosi 120.370 zł. zrealizowano 119.501 zł., co stanowi 

99,3% wykonania planu, 

 z tytułu wpływów z różnych dochodów (orkiestra szkolna, egzamin OKE, odszkodowanie) –  

plan wynosi 68.215 zł. zrealizowano 68.667 zł., co stanowi 100,7% wykonania planu, 

 pozostałe odsetki – plan wynosi 200 zł. zrealizowano 160 zł., co stanowi 80% wykonania 

planu, 

 

   Powyższa placówka na dzień 31.12.2015 r. zatrudniała 59 pracowników  na 50,99 etatach w tym: 

- nauczyciele pełnozatrudnieni            36 osób   na    36 etatach 

- nauczyciele niepełnozatrudnieni                  11 osób   na    4,87 etatu 

- pracownicy administracji i obsługi              5 osób   na  5 etatach 

- pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni        7 osób   na   5,12 etatu 

    W szkole uczyło się 506 uczniów w 20 oddziałach 
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Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Sławięcicka 79 

 

Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w 

2015 roku, gdzie plan wynosi 685.755 zł.,  wynosiły 685.755 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu w tym: 

 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 428.473 zł. zrealizowano 428.473 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu, natomiast 62,5% ogółu wydatków w rozdziale 80120, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 36.195 zł. zrealizowano 36.195 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –  plan wynosi 86.106 zł. zrealizowano 

86.106 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 31.007 zł. zrealizowano 31.007 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: środki czystości  -12.620 zł., materiały malarskie – 45zł., 

materiały elektryczne – 3.719 zł., materiały biurowe – 12.193 zł., wyposażenie -373zł., 

materiały do drobnych remontów i napraw – 230 zł., artykuły gospodarcze-52 zł., artykuły 

wodno-kanalizacyjne -723 zł., druki szkolne i świadectwa -152 zł., pozostałe -900 zł., 

 zakup energii – plan wynosi 62.426 zł. zrealizowano 62.426 zł., co stanowi 100 % 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 18.100 zł zrealizowano 18.100 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: prowizje bankowe – 192 zł., przeglądy i konserwacje – 7.993 zł., 

pozostałe (koszt oddelegowania pracownika, domena hosting, wykonanie audytu 

elektrycznego) -4.937 zł., ogłoszenia prasowe -615 zł., dożywienie dzieci -1.292zł., wywóz 

nieczystości – 3.071 zł., 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 23.448 zł. zrealizowano 23.448 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

     Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 

 80130- Szkoły zawodowe- plan wynosi 2.809.202 zł. zrealizowano 2.807.005 zł., co stanowi 

99,9 % wykonania planu, w tym: 

 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)  – plan 

wynosi 6.103 zł. zrealizowano 6.095 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, 

 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 1.752.020 zł. zrealizowano 1.751.424 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, natomiast 62,4% ogółu wydatków w rozdziale 80130, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 143.250 zł. zrealizowano 143.249 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 359.291 zł. 

zrealizowano 359.290 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wpłaty na PFRON - plan wynosi 4.183 zł. zrealizowano 4.165 zł., co stanowi 99,6% 

wykonania planu, 

 wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) – plan wynosi 7.000 zł. zrealizowano 

7.000zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 48.071 zł. zrealizowano 47.987 zł., co stanowi 

99,8% wykonania planu, w tym: akcesoria komputerowe – 3.189 zł., artykuły biurowe – 

11.897 zł., środki czystości – 1.260 zł., materiały elektryczne – 5.354 zł., paliwo do 

pojazdów (kosiarka) – 466 zł.,  wyposażenie 15.280 zł. w tym: (odtwarzacz DVD, rolety 

zewnętrzne, ekrany elektryczne, tablice ceramiczne, tablice sucho-ścierne, szafki do klas), 
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artykuły malarskie i budowlane –1.558 zł., druki i świadectwa – 361 zł., artykuły 

gospodarcze – 1.357 zł.,  artykuły wodno-kanalizacyjne -263 zł., artykuły do drobnych 

remontów i napraw – 1.606 zł., odzież ochronna -2.668 zł., pozostałe (tablice informacyjne 

i numery na drzwi, oprawy na dzienniki, zakup heksanu)-1.379 zł., materiały dla OKE -

579 zł., prasa i materiały szkoleniowe -299 zł, wyposażenie apteczek -349 zł., materiały na 

praktykę – 122 zł., 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, sprzęt audio, sprzęt 

komputerowy)– plan wynosi 12.056 zł. zrealizowano 12.055 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 256.414 zł. zrealizowano 256.414 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 27.700 zł. zrealizowano 27.700 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: naprawa i konserwacja kopiarki, drukarki i kopiarki, 

przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody, toalety, bojlera, kosiarki i komputera, 

remont pracowni komputerowej, ogrodzenia i kotła gazowego awaria kotłowni i montaż 

instalacji elektrycznej.,  

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 2.175 zł. zrealizowano 2.175 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 55.725 zł. zrealizowano 55.176 zł., co stanowi 

99% wykonania planu, w tym:  usługi pocztowe – 784 zł., abonament RTV -232 zł., 

dorabianie kluczy –24 zł., dożywianie dzieci -1.972 zł., usługi transportowe – 755 zł.,  

prowizje bankowe – 359 zł.,  ochrona mienia i dozorowanie – 1.476 zł., opieka 

informatyczna – 13.530 zł., usługi kominiarskie – 1.707 zł., przegląd i konserwacja sprzętu 

– 1.906 zł., usługi komunalne – 10.974 zł., usługi ksero i introligatorskie -32 zł., nota 

obciążeniowa zwrot wynagrodzenia  oddelegowanego –pracownika -4.996 zł, pozostałe – 

9.487 zł. (wymiana płyty w kotle, renowacja drzwi, wymiana tapicerki leżanki w gabinecie 

pielęgniarki, usługi promujące szkołę, wykonanie banneru informacyjnego, wykonanie 

stolarki meblowej.),ogłoszenia prasowe – 1.365 zł., kursy i szkolenia -3.150zł., 

abonamenty i aktualizacje -1.677 zł., wynajem sali -750 zł. 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 6.300 zł, zrealizowano 

5.443 zł., co stanowi 86,4% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 6.740 zł. zrealizowano 6.739 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – plan wynosi 16.852 zł. zrealizowano 

16.772 zł., co stanowi 99,5% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 93.546 zł. zrealizowano 93.545 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości - plan wynosi 6.311 zł, a zrealizowano 6.311 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 4.825 zł, a 

zrealizowano 4.825 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 szkolenie pracowników – plan wynosi 640 zł. zrealizowano 640 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 
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liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, gdzie plan wynosi 

72.399 zł., a zrealizowane wydatki 72.396 zł, co stanowi 100% wykonania plany, w tym: 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 55.000 zł, a zrealizowano 55.000 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, natomiast 76% ogółu wydatków w rozdziale 80150, 

 składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 10.555 zł, a zrealizowano 

10.554 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 991 zł, a zrealizowano 990 zł., co stanowi 99,9% 

wykonania planu, w tym: materiały elektryczne – 500 zł., pozostałe – 490zł.,  

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan wynosi 3.567 zł, a zrealizowano 

3.566 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 1.840 zł, a zrealizowano 1.840 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 415 zł, a zrealizowano 415 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu,  

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 31 zł, zrealizowano 31 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 

 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 8.948 zł. zrealizowano 

8.944zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 80195 – Pozostała działalność - plan wynosi 35.845 zł. zrealizowano 35.845 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu. 

 

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

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wynosi 69.502 zł., a 

zrealizowano 69.501 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym na wydatki majątkowe na 

zadanie „Uporządkowanie i prace pielęgnacyjne drzewostanu parku zabytkowego przy Zespole 

Szkół Nr 3 przy ul. Sławięcickiej 79w Kędzierzynie-Koźlu”. 

 

W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 

dochody własne, gdzie plan wynosi 41.515 zł., a  dochody wykonane 42.874 zł., co stanowi 

103,3% wykonania planu, w tym:  

 wpływy z różnych opłat – plan wynosi 515 zł. zrealizowano 550 zł., co stanowi 106,8% 

wykonania planu, 

 dochody z tytułu najmu  – plan wynosi 11.000 zł. zrealizowano 10.990 zł., co stanowi 99,9% 

wykonania planu, 

 wpływy z różnych dochodów – plan wynosi 30.000 zł. zrealizowano 31.334 zł., co stanowi 

104,4% wykonania planu, 

 

 Na dzień 31.12.2015r. placówka liczyła 14 oddziałów i 358 uczniów, a zatrudniała 51 osób na 

44,67 etatach, w tym: 

nauczyciele pełnozatrudnieni – 30 osób na 30 etatach, 

nauczyciele niepełnozatrudnieni – 9 osób na 4,42 etatu, 

pracownicy administracji – 2 osoby na 2 etatach, 

pracownicy obsługi  – 5 osób na 5 etatach, 

pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni – 5 osób na 3,25 etatu 
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Mostowa 7 

 

Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące w 

2015 roku wynosiły 512.962 zł., gdzie plan wynosi 512.962 zł., zatem wykonanie wydatków do 

planu wynosi 100%,  w tym: 

 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 324.808 zł. zrealizowano 324.808 zł., co stanowi 100 

% wykonania planu, natomiast 63,3% ogółu wydatków w rozdziale 80120 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 27.251 zł. zrealizowano 27.251 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 65.166 zł. zrealizowano 

65.166 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 10.614 zł. zrealizowano 10.614 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: artykuły biurowe – 1.942 zł., środki czystości – 3.230 zł., artykuły 

elektryczne-304 zł., artykuły malarskie  i budowlane– 1.478 zł., akcesoria komputerowe -45zł, 

artykuły do drobnych remontów –30 zł., druki szkolne, świadectwa – 375 zł., prasa i materiały 

szkoleniowe – 439 zł., wyposażenie -2.393 zł., inne artykuły gospodarcze -378 zł., 

 zakup energii – plan wynosi 43.966 zł. zrealizowano 43.966 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 zakup usług remontowych (w tym wymiana centralnego ogrzewania w segmencie B) – plan 

wynosi 18.000 zł. zrealizowano 18.000 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi  5.000 zł. zrealizowano 5.000 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym:  abonamenty – 1.226 zł., usługi komunalne – 1.862 zł., prowizje 

bankowe - 105 zł., wynajem sali treningowej w HWS (Hala Sportowa przy ul. Mostowej) dla 

klas sportowych -150 zł., inne – 1.135 zł. przeglądy i konserwacje -522 zł., 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 800 zł, zrealizowano 800zł., 

co stanowi 100% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 200 zł. zrealizowano 200 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 17.157 zł. zrealizowano 17.157 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

Placówka dokonywała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 

 80110 – Gimnazja - plan wynosi 101.685 zł. zrealizowano 101.685 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 80130- Szkoły zawodowe - plan wynosi 2.563.147 zł. zrealizowano 2.554.280 zł., co stanowi 

99,6% wykonania planu, w tym: 

 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)  – plan 

wynosi 21.746 zł. zrealizowano 21.685 zł., co stanowi 99,7% wykonania planu, 

 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 1.566.025 zł. zrealizowano 1.564.375 zł., co 

stanowi 99,9% wykonania planu, natomiast 61,2% ogółu wydatków w rozdziale 80130, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 130.740 zł. zrealizowano 130.740 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 318.484 zł. 

zrealizowano 317.989 zł., co stanowi 99,8% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 4.500 zł. zrealizowano 

4.426zł., co stanowi 98,4% wykonania planu, 
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 materiały i wyposażenie – plan wynosi 31.662 zł. zrealizowano 31.205 zł., co stanowi 

98,6% wykonania planu, w tym: materiały biurowe, druki – 2.866 zł., akcesoria 

komputerowe -481 zł., środki czystości i antybakteryjne – 3.050  zł., materiały elektryczne 

– 4.439 zł., paliwo do kosiarki – 242 zł., artykuły wodno-kanalizacyjne -201zł., blacha, 

pręty stalowe -308 zł.,  wyposażenie –10.332 zł., (laptop, torba do laptopa, bramki 

aluminiowe, projektor, pilarka, kamera płytkowa, rejestrator, krzesła szkolne, segment, 

lodówka, czajnik, tablica urzędowa, szafa ubraniowa),  prasa i materiały szkoleniowe – 

2.327 zł., druki szkolne i świadectwa – 212 zł., artykuły gospodarcze  - 124 zł., artykuły 

malarskie i budowlane – 1.716 zł., artykuły do drobnych napraw i remontów – 522 zł., 

wyposażenie apteczki -96 zł., materiały dla OKE -3.970 zł. inne - 319 zł., 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, konsole, ekran projekcyjny, 

projektor, wyposażenie stanowisk do nauki zawodu, sprzęt komputerowy) – plan wynosi 

14.000zł. zrealizowano 13.946 zł., co stanowi 99,6% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 232.285 zł. zrealizowano 228.518 zł., co stanowi 98,4% 

wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 69.636 zł. zrealizowano 69.599 zł., co stanowi 

99,9% wykonania planu, w tym m.in.: remont świetlicy, wymiana drzwi w świetlicy, 

modernizacja instalacji elektrycznej, remont posadzki w pracowni informatycznej, remont 

sali nr 6, naprawa ksera i pralki 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 1.500 zł., a zrealizowano 1.335 zł., co stanowi 

89% wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 41.550 zł. zrealizowano 40.312 zł., co stanowi 

97% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 1.218 zł., prowizje bankowe – 574zł., 

abonamenty- 4.742 zł., usługi komunalne- 10.114 zł., wykonanie pieczątek – 1.122 zł., 

przeglądy i konserwacje – 1.200 zł., usługi transportowe - 286 zł., dorabianie kluczy – 

31zł., dożywianie dzieci -5.913 zł.,  usługi kominiarskie -3.444 zł., koszty oddelegowania 

pracownika do ZNP -3.653 zł., inne – 8.015 zł. w tym (wykonanie gabloty na puchary, 

wykonanie szafy biurowej, usługi reklamowe, wykonanie dokumentacji kosztorysowej, 

szklenie okien i inne usługi),  

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 4.300 zł, zrealizowano 

3.734 zł., co stanowi 86,8% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 1.500 zł. zrealizowano 1.414 zł., co stanowi 

94,3% wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – plan wynosi 7.500 zł. zrealizowano 

7.423zł., co stanowi 99% wykonania planu, 

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 3.450 zł., zrealizowano 3.433 zł., co stanowi 

99,5% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 84.619 zł. zrealizowano 84.619 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 8.800 zł, a 

zrealizowano 8.678 zł., co stanowi 98,6% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 850 zł. zrealizowano 850 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 wydatki inwestycyjne - – plan wynosi 20.000 zł. zrealizowano 20.000 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym na: zadanie „Modernizację świetlicy B – etap II”  
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 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 6.355 zł. zrealizowano 

5.087zł., co stanowi 80% wykonania planu, 

 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, gdzie plan wynosi 

87.552 zł., a zrealizowane wydatki 46.682 zł, co stanowi 53,3% wykonania plany, w tym: 

 wynagrodzenia pracowników – plan wynosi 55.000 zł, a zrealizowano 23.626 zł., co stanowi 

43% wykonania planu, natomiast 50,6% ogółu wydatków w rozdziale 80150, 

 składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – plan wynosi 12.552 zł, a zrealizowano 

4.586 zł., co stanowi 36,5% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 7.900 zł, a zrealizowano 7.027 zł., co stanowi 88,9% 

wykonania planu, w tym: materiały do remontów -5.158 zł., artykuły malarskie i budowlane -

571 zł., wyposażenie -662 zł., pozostałe -636 zł.,  

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (bieżnia, rower treningowy i telewizor) – 

plan wynosi 7.000 zł, a zrealizowano 6.976 zł., co stanowi 99,7% wykonania planu, 

 zakup energii – plan wynosi 2.200 zł, a zrealizowano 1.962 zł., co stanowi 89,2% wykonania 

planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 1.800 zł., a zrealizowano 1.722 zł., co stanowi 95,7% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 1.000 zł, a zrealizowano 734 zł., co stanowi 73,4% 

wykonania planu,  

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 100 zł, zrealizowano 49 zł., 

co stanowi 49,0% wykonania planu, 

 80195 – Pozostała działalność - plan wynosi 52.500 zł. zrealizowano 52.500 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu, 

 

  W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 

dochody budżetowe, gdzie plan wynosi 79.036 zł., a wykonanie 80.588 zł., c stanowi 102% 

wykonania planu, w tym:  

     z tytułu wynajmu pomieszczeń –  plan wynosi 65.036 zł. zrealizowano 65.068 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, 

 wpływy z różnych dochodów (za media) – plan wynosi 13.500 zł. zrealizowano 14.640 zł., co 

stanowi 108,4% wykonania planu, 

 wpływy z różnych opłat (duplikaty) – plan wynosi 500 zł. zrealizowano 880 zł., co stanowi 

176% wykonania planu, 

 

   Powyższa placówka zatrudniała na dzień 31.12.2015 r. 61 osoby na 42,04 etatu, w tym: 

-nauczyciele pełnozatrudnieni -  24 osób  na 24 etatach 

-nauczyciele niepełnozatrudnieni - 22 osób na 7,54 etatu 

-administracja - 2 osoby na 2 etatach  

- administracja niepełnozatrudnieni – 3 osoby na 1,25 etatu 

-obsługa -  1 osoba na 1 etacie 

- obsługa niepełnozatrudnieni – 9 osób na 6,25 etatach 

 W szkole uczyło się 485 uczniów w 19 oddziałach. 
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kędzierzynie- Koźlu 

 

Wydatki ogółem poniesione przez tę jednostkę w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno 

– pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w roku budżetowym 2015 - plan wynosi 

1.150.941 zł. zrealizowano 1.150.220 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, w tym: 

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan wynosi 244 zł. zrealizowano 243zł., 

co stanowi 99,6% wykonania planu, 

 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 830.923 zł. zrealizowano 830.615 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, natomiast 72,2% ogółu wydatków w rozdziale 85406, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 57.998 zł. zrealizowano 57.997 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 167.579 zł. zrealizowano 

167.533 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 3.883 zł. zrealizowano 3.882zł., 

co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 16.818 zł. zrealizowano 16.735 zł., co stanowi 99,5% 

wykonania planu, w tym: prasa i materiały szkoleniowe -400 zł., materiały biurowe i druki – 

7.684 zł., środki czystości – 1.996 zł., materiały elektryczne – 600 zł., wyposażenie – 2.809zł. 

w tym: (laptop wraz z oprogramowaniem, pendrive, aparat telefoniczny czajnik), programy 

komputerowe -2.998 zł., wyposażenie apteczki -27 zł.,  inne -221 zł., 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan wynosi 9.022 zł. zrealizowano 

9.020 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym: testy psychologiczne, materiały do terapii 

z dziećmi 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 3.727 zł. zrealizowano 3.680 zł., co stanowi 98,7% 

wykonania planu, w tym: malowanie, konserwacja, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 610 zł. zrealizowano 610 zł., co stanowi 100 % 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 8.250 zł. zrealizowano 8.160 zł., co stanowi 98,9% 

wykonania planu, w tym: dorabianie kluczy -40 zł., usługi pocztowe – 816 zł., ochrona mienia 

– 738 zł., prowizje bankowe – 346 zł., abonamenty i opłaty  -2.189 zł., usługi transportowe – 

15 zł., usługi konserwacji sprzętu, systemu ochrony – 185 zł., wykonanie pieczątek – 76 zł., 

pozostałe (w tym m.in.: noty-partycypacja w kosztach pracowników do ZNP, usługi 

konsultacji ochrony danych w dokumentach, prawidłowa archiwizacja, usługi BHP ) -3.755zł., 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 5.150 zł, zrealizowano 

5.129zł., co stanowi 99,6% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 905 zł. zrealizowano 904 zł., co stanowi 99,9% 

wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – plan wynosi 918 zł. zrealizowano 918 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 44.414 zł. zrealizowano 44.294 zł., co stanowi 99,7% wykonania 

planu, 

 szkolenie pracowników – plan wynosi 500 zł. zrealizowano 500 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 

Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 
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 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 3.176 zł. zrealizowano 

3.150zł., co stanowi 99,2% wykonania planu, 

 85495 –Pozostała działalność (wypłata świadczeń socjalnych dla emerytów)  - plan wynosi 

6.394 zł. zrealizowano 6.394 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 

  W 2015 r. w jednostce zatrudnionych było 20 pracowników na 19 etatach, w tym: 

-15 pracowników pełnozatrudnionych działalności podstawowej na 15 etatach, 

- 2 pracowników niepełnozatrudnionych na 1 etacie, 

- 3 pracowników administracji na 3 etaty. 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Kędzierzynie – Koźlu 

 

   Wydatki ogółem poniesione przez tę jednostkę  w roku budżetowym w rozdziale 80102 – Szkoły 

podstawowe specjalne – plan wynosi 2.488.432 zł., a zrealizowano 2.469.740 zł., co stanowi 

99,2% wykonania planu, w tym: 

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)  – plan wynosi 

3.820 zł. zrealizowano 3.819 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 różne wydatki na rzecz osób fizycznych  – plan wynosi 400 zł. zrealizowano 400 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 1.716.310 zł. zrealizowano 1.714.731 zł., co stanowi 

99,9% wykonania planu, natomiast 69,4% ogółu wydatków w rozdziale 80102, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 141.874 zł. zrealizowano 141.873 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 353.907 zł. zrealizowano 

351.554 zł., co stanowi 99,3% wykonania planu, 

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 7.290 zł. zrealizowano 7.285zł., 

co stanowi 99,9% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 61.929 zł. zrealizowano 61.392 zł., co stanowi 99,1% 

wykonania planu, w tym: olej opałowy  – 36.453 zł., środki czystości  –  5.531 zł.,  materiały 

biurowe i druki  –  3.373 zł., paliwo do kosiarki- 90 zł., materiały do napraw i remontów – 

970 zł.,  materiały elektryczne - 151 zł., wyposażenie -12.528 zł., w tym: (meble, krzesła, 

biurka, ławeczka, laptop, drukarka, fototapeta, sanki z oparciem, telefon), druki szkolne – 

520zł. programy komputerowe  i licencje -350 zł, inne artykuły gospodarcze  -606 zł., prasa -

95zł., pozostałe -549 zł., wyposażenie szkolnej apteczki -176 zł., 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan wynosi 5.735 zł. zrealizowano 

5.110 zł., co stanowi 89,1% wykonania planu, w tym:  książki zakupione z dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na realizację statutowych zadań – wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne oraz dotacje celowe związane z Rządowym programem 

„Książki naszych marzeń”, pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych., 

 zakup energii – plan wynosi 14.705 zł. zrealizowano 13.968 zł., co stanowi 95% wykonania 

planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 27.544 zł. zrealizowano 27.348 zł., co stanowi 

99,3% wykonania planu, w tym: przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową, 

zakup i ułożenie wykładziny w ciągach komunikacyjnych na I piętrze budynku, nadzór 

inwestorski, projekt przebudowy pomieszczeń szkoły, wymiana grzejników, ubikacji, okna 
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PCV z montażem, remont chodnika z kostki brukowej, konserwacja dźwigu osobowego, 

naprawa ksero, kosiarki i ogrzewacza wody, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 2.250 zł. zrealizowano 1.634 zł., co stanowi 72,6% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 61.795 zł. zrealizowano 51.000 zł., co stanowi 82,5% 

wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 212 zł., usługi  komunalne  – 1.375 zł., prowizje 

bankowe – 227 zł., ochrona mienia i dozór techniczny – 385 zł., usługi gastronomiczne 

(wyżywienie uczniów) – 23.049 zł., usługi transportowe – 427 zł., wynajem basenu – 1.130zł., 

usługi montażowe – 2.148 zł., abonament – 116 zł., dorabianie kluczy -92 zł., inne 

abonamenty i opłaty (opłata roczna za dozór techniczny, udostępnienie serwisu 

internetowego)- 1.329 zł., usługi konserwacji sprzętu  – 2.910 zł., opieka informatyczna – 

900zł., pozostałe (wykonanie bramy wjazdowej, furtki, krat okiennych, wykonanie podłącza 

do prezentacji multimedialnej, wykonanie oświetlenia, mapy terenu, dozór techniczny 

zbiorników ciśnieniowych, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, wykonanie 

materiałów promocyjnych)– 12.337 zł., partycypacja w kosztach oddelegowania wiceprezesa 

ZNP -4.363 zł., 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 1.751 zł, zrealizowano 

1.403zł., co stanowi 80,1% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 1.835 zł. zrealizowano 1.834 zł., co stanowi 99,9% 

wykonania planu, 

 podróże służbowe zagraniczne – plan wynosi 297 zł. zrealizowano 296 zł., co stanowi 99,7% 

wykonania planu, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – plan wynosi 4.050 zł. zrealizowano  3.203zł., 

co stanowi 79,1% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 78.407 zł. zrealizowano 78.406 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 2.036 zł, a 

zrealizowano 1.987 zł., co stanowi 97,6% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników – plan wynosi 2.497 zł. zrealizowano 2.497 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 

Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 

 80111 – Gimnazjum specjalne  - plan wynosi 681.080 zł. zrealizowano 680.866 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: 

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalent za 

odzież)  – plan wynosi 3.950 zł. zrealizowano 3.950 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 410.662 zł. zrealizowano 410.662 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu, natomiast  60,3% ogółu wydatków w rozdziale 80111, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 52.475 zł. zrealizowano 52.475 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu,  

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –  plan wynosi 81.872 zł. zrealizowano 

81.872 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 50.996 zł. zrealizowano 50.994 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: olej opałowy – 22.313 zł., materiały biurowe – 5.696 zł., środki 

czystości – 1.210 zł., materiały do remontu – 1.321 zł., wyposażenie (tablice korkowe, 
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magnetyczne, meble, krzesła, stoliki, szafy, stoły, komputer, drukarka, kuchenka 

mikrofalowa, radiomagnetofon, flagi narodowe, lampa, firany, dywan, ogrzewacz wody, 

deska sedesowa, dysk zewnętrzny, gaśnice proszkowe, program Windows 7)- 15.919 zł., 

druki szkolne, świadectwa – 659 zł., materiały elektryczne- 374 zł., paliwo do kosiarki - 

57zł., akcesoria komputerowe -330 zł., artykuł gospodarcze  -706 zł., artykuły malarskie -

1.516 zł., wyposażenie apteczki – 28 zł., programy komputerowe-licencje-675 zł., inne -

190zł.,  

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan wynosi 5.939 zł. zrealizowano 

5.765 zł., co stanowi 97,1% wykonania planu,  

 zakup energii – plan wynosi 5.575 zł. zrealizowano 5.575 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 5.800 zł. zrealizowano 5.779 zł., co stanowi 99,6% 

wykonania planu, w tym: konserwacja dźwigu osobowego, remont chodnika z kostki 

brukowej, remont podłogi w sali gimnastycznej, naprawa kserokopiarki, 

 zakup usług zdrowotnych –  plan wynosi 750 zł. zrealizowano 750 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 12.091 zł. zrealizowano 12.091 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 651 zł., prowizje bankowe – 426 zł., 

usługi komunalne – 3.021 zł., ochrona mienia – 321 zł., usługi transportowe - 142 zł., 

wynajem basenu – 1.170 zł., usługi montażowe  - 92 zł., abonament - 116 zł., usługi 

konserwacji sprzętu  -427 zł., inne abonamenty i opłaty -483 zł., partycypacja w kosztach 

oddelegowania wiceprezesa ZNP- 2.533 zł., dorabianie kluczy -16 zł., usługi kominiarskie 

-369 zł., wykonanie pieczątek - 42 zł., wynajem sali treningowej - 75 zł., opieka 

informatyczna -724 zł., pozostałe -1.483 zł.  

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 1.435 zł, zrealizowano 

1.422 zł., co stanowi 99,1% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 1.300 zł. zrealizowano 1.296 zł., co stanowi 

99,7% wykonania planu,  

 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – plan wynosi 3.000 zł. zrealizowano 

3.000zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 43.199 zł. zrealizowano 43.199 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu,  

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 2.036 zł, a 

zrealizowano 2.036 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - plan wynosi 720.936 zł. zrealizowano 720.935 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: 

 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 528.308 zł. zrealizowano 528.308 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, natomiast  73,3% ogółu wydatków w rozdziale 80134, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 15.126 zł. zrealizowano 15.126 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu,  

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –  plan wynosi 109.771 zł. zrealizowano 

109.771 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 2.072 zł. zrealizowano 2.072 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: druki szkolne, świadectwa -200 zł., materiały biurowe – 231 zł., 

wyposażenie -420 zł., środki czystości – 1.183 zł., pozostałe -38 zł.,  
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 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan wynosi 11.627 zł. zrealizowano 

11.626 zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 zakup usług remontowych - plan wynosi 40.300 zł. zrealizowano 40.300 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, w tym przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową, 

ułożenie wykładziny w salach 101,106,107, podział pomieszczenia nr 106, montaż drzwi 

dwuskrzydłowych przesuwnych, remont chodnika z kostki brukowej, 

 zakup usług pozostałych  – plan wynosi 7.972 zł. zrealizowano 7.972 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: kursy zawodowe uczniów -7.454 zł., materiały promocyjne szkoły-

518 zł.,  

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 5.760 zł. zrealizowano 5.760 zł., co stanowi 100 % wykonania 

planu,  

 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 9.253 zł. zrealizowano 

9.200zł., co stanowi 99,4% wykonania planu, 

 80195 – Pozostała działalność - na świadczenia socjalne dla emerytów-  plan wynosi 22.849zł. 

zrealizowano 22.848 zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 85401- Świetlice szkolne  - plan wynosi 86.498 zł. zrealizowano 86.490 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: 

 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 62.128 zł. zrealizowano 62.128 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, natomiast 71,8% ogółu wydatków w rozdziale 85401, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 5.258 zł. zrealizowano 5.258 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 12.467 zł. zrealizowano 

12.467 zł., co stanowi 100 % wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 2.133 zł. zrealizowano 2.133 zł., co stanowi 100 % 

wykonania planu, w tym: środki czystości – 1.089 zł., materiały biurowe – 300 zł., druki  

szkolne, świadectwa -392 zł., materiały do remontów -300 zł., wyposażenie -52 zł., 

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– plan wynosi 1.632 zł. zrealizowano 

1.624 zł., co stanowi 99,5% wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 2.880 zł. zrealizowano 2.880 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan wynosi 12.963 zł. zrealizowano 

7.725zł., co stanowi 59,6% wykonania planu, w tym: 

 wynagrodzenia osobowe – plan wynosi 9.552 zł. zrealizowano 5.171 zł., co stanowi 54,1% 

wykonania planu, natomiast 66,9% ogółu wydatków w rozdziale 85404, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 1.911 zł. zrealizowano 

1.091 zł., co stanowi 57,1% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 662 zł. zrealizowano 626 zł., co stanowi 94,6% 

wykonania planu,  

 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– plan wynosi 822 zł. zrealizowano 

821zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 16 zł. zrealizowano 16 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 85415 – Pomoc materialna dla uczniów-  plan wynosi 4.529 zł. zrealizowano 4.487 zł., co 

stanowi 99,1% wykonania planu, 

 85495 – Pozostała działalność - plan wynosi 20.258 zł. zrealizowano 19.853 zł., co stanowi 
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98% wykonania planu, realizacja programu wieloletniego „Program integracji społeczności 

romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 

 

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

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wynosi 606.070 zł., a 

zrealizowano 606.070 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym na wydatki majątkowe na 

zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja poddasza z wymianą pokrycia dachowego wraz z 

termomodernizacją dachu łącznika w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Krasickiego 10 w 

Kędzierzynie – Koźlu”.  

 

   W roku budżetowym jednostka uzyskała dochody własne w rozdziale 80102 – Szkoły 

podstawowe specjalne  - plan wynosi 79.742 zł. zrealizowano 92.482 zł., co stanowi 116% 

wykonania planu, w tym: 

 dochody z tytułu wpływ z różnych opłat (duplikaty świadectw) - plan wynosi 600 zł. 

zrealizowano 107 zł., co stanowi 17,8% wykonania planu, 

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze – plan wynosi 0 zł., a zrealizowano 350 zł., 

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wynosi 0 zł., a zrealizowano 1.847zł., 

 wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie z MOPS i GOPS na wyżywienie uczniów – 

23.049 zł., dochody z tytułu partycypacji w kosztach oddelegowania – 67.129 zł.,) – plan 

wynosi 79.142 zł. zrealizowano 90.178 zł., co stanowi 113,9% wykonania planu,  

 

Ponadto w roku budżetowym szkoła pozyskała darowizny rzeczowe otrzymane od innych 

podmiotów o wartości 17.486 zł. w tym : darowizna z Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji 

w ramach projektu „Fascynujący świat Nauki i Techniki” oraz „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe 

bliżej rynku pracy”-pomoce dydaktyczne, laptopy, ekran projekcyjny, sprzęt. 

   

 Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 58 osób na 55 etatach, w tym: 

   - nauczyciele na pełnych etatach – 39 osób na 39 etatach, 

   - nauczyciele niepełnozatrudnieni – 1 osoba na 0,5 etatu, 

   - administracja - 3 osoby na 2,25 etatu 

   - obsługa -15 osób na 13,25 etatu 

   W zespole uczyło się 143 uczniów, w tym: w szkole podstawowej – 64 uczniów,  w 

gimnazjum – 29 uczniów, w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy -35 uczniów i w 

zasadniczej szkole zawodowej – 15 uczniów i 25 uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych oraz wczesne wspomaganie -3 dzieci. Zespół liczył 14 oddziałów w tym : szkoła 

podstawowa 5 oddziałów, gimnazjum 3 oddziały, szkoła specjalna przysposabiające do pracy 4 

oddziały, zasadnicza szkoła zawodowa 2 oddziały oraz 5 zespołów rewalidacyjno-

wychowawczych oraz wczesne wspomaganie. 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mostowa 7 

 

  Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w rozdziale 80140 – Centra kształcenia 

ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w roku budżetowym - plan 
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wynosi 2.064.864 zł. zrealizowano 2.040.394 zł., co stanowi 98,8% wykonania planu, w tym:  

 wydatki osobowe niezaliczane  do  wynagrodzeń  (wydatki wynikające z przepisów BHP oraz 

świadczenia zdrowotne dla nauczycieli) – plan wynosi 10.973 zł. zrealizowano 10.793 zł., co 

stanowi 98,4% wykonania planu,  

 wynagrodzenia  pracowników –  plan wynosi 905.679 zł. zrealizowano 904.482 zł., co stanowi 

99,9% wykonania planu, natomiast   44,3%   ogółu   wydatków  w rozdziale 80140, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 58.479 zł. zrealizowano 58.478 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 203.285 zł. zrealizowano 

203.006 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu,  

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 210.934 zł. zrealizowano 

210.933 zł., co stanowi 100% wykonania planu,  

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 195.206 zł. zrealizowano 194.873 zł., co stanowi 99,8% 

wykonania planu, w tym: materiały biurowe  – 7.592 zł., środki czystości – 5.411 zł., odzież 

ochronna dla kursantów – 30.578 zł., paliwo – 6.671 zł., prasa i materiały szkoleniowe – 

1.592zł., materiały elektryczne – 10.405 zł., artykuły malarsko-budowlane -1.511 zł., 

wyposażenie– 26.541 zł. w tym: (zakup styczników, przetwornic USB, poziomic, 

przedłużaczy, butli gazowych, telefonu komórkowego, zegara ściennego, szczypiec, regału 

metalowego, czajników, kocy, ściągaczy łożysk, wieszaków do pomieszczeń hotelowych, 

zestwu do regeneracji gwintów, wierteł gwintowników, obcinarek bocznych, zacisków 

konwektora, wkrętaków izolacyjnych, taśm trących, szlifierek, nażynek, wzorców gwintu, 

miary zwijane, czujnik zmierzchowy, routera, luster do pomieszczeń hotelowych, pendrive, 

pilarki tarczowej, dozowników na mydło, szczypiec zaciskowych do tuleji, naczynia 

woltanicznego, kołder, poduszek, dekodera, anteny pokojowej, narzędzi, choinki z ozdobami, 

zestawu kluczy) materiały spawalnicze (gazy techniczne i akcesoria spawalnicze – kursy 

spawalnicze)–7.693 zł., materiały wodno-kanalizacyjne – 269 zł., inne artykuły gospodarcze – 

2.545 zł., blachy, pręty stalowe – 15.838 zł., inne ( artykuły spożywcze na egzaminy i kursy, 

posiedzenie komisji Edukacji i Promocji Powiatu, spotkanie przedstawicieli OHP, spotkanie 

Doradców Zawodowych, spotkanie inwestorów rozszerzenia działalności CKPiU, spotkanie 

dyrektorów szkół zawodowych projekt 9.2.1, zakup nagród na konkurs zawodowy dla 

uczestników) -3.479 zł., materiały na zajęcia praktyczne (zakup frezów, złączek, rękawic 

ochronnych, wkrętaków, puszek, kabli, styropianu, opasek, wapna, gwoździ, brzeszczotów, 

środka do mycia silnika, szpachli, odrdzewiacza, farby samochodowej, śrub, nakrętek, świec 

samochodowych, papy izolacyjnej, cementu, drutu spawalniczego, kolanek, trójników, 

reduktorów, tarcz do cięcia, szybkozłączek, zaślepki, nasadki, końcówki prądowe, szczotki 

druciane, lamp odblaskowych, żarówek, płaskownika, ceownika, utwardzaczy, 

rozpuszczalników, szybek spawalniczych, prętu miedzianego, nypli, szpachli, klei, zaprawy 

tynkowej, płyty wiórowej, pac styropianowych, płytek skrawających)– 40.120 zł., akcesoria 

komputerowe – 245 zł., materiały dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (materiały 

przeznaczone do przeprowadzenia egzaminów praktycznych) – 8.598 zł., materiały do 

remontów i konserwacji (farby, pędzle, kołki, włączniki, pas klinowy, haki sufitowe, żarówek, 

akumulatora, zaworów, sklejki, śrub, nakrętek, kleju, szpachli, podkładek, opasek 

samochodowych, dętek, opon, lamp samochodowych, środka gruntującego, impregnatu, 

pianek montażowych, kantówek, linek stalowych, kabli samochodowych, pompy paliwowej, 

anteny samochodowej, masy szpachlowej, wkładki do zamków, haki oczkowe, końcówki 
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prądowe, baterii do tokarki CNC, klemy, łożyska, gips, wełny mineralnej, tłoczek zacisku 

hamulca) – 14.686 zł., materiały na kursy – 10.707 zł., programy komputerowe, licencje -

392zł. 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan wynosi 11.000 zł. zrealizowano 10.497zł., 

co stanowi 95,4% wykonania planu w tym: zakup przecinarki taśmowej, zbioru testów – 

techniki energii odnawialnej,  sterownika solarnego, zestawu blokad rozrządu, prenumerata 

Auto Moto Serwis., Prenumerata Elektroinstalator, 

 zakup energii – plan wynosi 169.532 zł. zrealizowano 157.855 zł., co stanowi 93,1% 

wykonania planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 68.500 zł. zrealizowano 67.895 zł., co stanowi 99,1% 

wykonania planu, w tym: naprawa miernika induktorowego, laptopa, obrabiarki CNC, 

spawarek, podnośnika, kosiarek, systemu alarmowego, naprawa wózka podnośnikowego, 

konserwacja kserokopiarki, konserwacja urządzeń, naprawa szlifierki, remont instalacji 

odgromowej, remont instalacji elektrycznej w pracowni samochodowej, remont i wymiana 

okien w pomieszczeniach archiwum, opracowanie dokumentacji technicznej kosztorysowej 

remontu szamba Wyspa 22B, opracowanie dokumentacji kosztorysowej I i II etap 

teromodernizacja budynku przy ul. Mostowej 7 CKPiU 

 zakup usług zdrowotnych– plan wynosi 400 zł. zrealizowano 394 zł., co stanowi 98,5% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 104.354 zł. zrealizowano 98.705 zł., co stanowi 94,6% 

wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 1.867 zł., prowizja bankowa – 1.095 zł., usługi 

kominiarskie – 1.215 zł., usługi transportowe (transport butli gazowych, transport narzędzi, 

urządzeń)– 1.809 zł., ochrona obiektu i nadzór techniczny  – 3.311 zł., opłata RTV– 232 zł., 

inne abonamenty i opłaty aktualizacyjne (aktualizacja programów Stacja Kontroli Pojazdów, 

abonament roczny- inwentarz Optimum, abonament roczny Portal Oświatowy, abonament 

roczny –Arkusz Optivum, roczny abonament systemu diagnostycznego CDIF, CDIFII-SKP, 

abonament roczny –antywirus, abonament –strona internetowa) – 3.675 zł., dorabianie kluczy 

– 454 zł.,  inne – 57.206 zł. w tym: (badania lekarskie uczestników kursów, badania na 

stanowiskach pracy, ciecie  materiałów, utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń CKPiU ul. 

Mostowa i ul. Wyspa, przeprogramowanie kas fiskalnych, wykonanie obliczeń efektu 

cieplnego scian i stropów CKPiU ul Mostaowa 7, wykonanie banneru reklamowego i loga 

CKPiU, opłaty za egzaminy spawalnicze i egzaminy sprawdzające kwalifikacje zawodowe, 

wynajem maszyny budowlanej, udrożnienie instalacji ściekowej i rynien, ostrzenie pił 

tarczowych, wydanie decyzji SKP w zakresie przeprowadzenia badań technicznych), przegląd 

i konserwacja sprzętu (przegląd kas fiskalnych, przegląd okresowy analizatora spalin, przegląd 

techniczny wózka widłowego, przeglądy okresowe podnośników samochodowych, przeglądy 

urządzeń do kontroli klimatyzacji samochodowych, przeglądy serwisowe tokarek, przeglądy 

kotłów C.O. Wyspa, przeglądy techniczne samochodów służbowych.) – 13.708 zł., dzierżawa 

butli gazowych -5.704 zł., koszty oddelegowania pracowników Związki Zawodowe – 1.958zł., 

usługa montażu – 369 zł., wywóz nieczystości -4.011 zł., ogłoszenia (promocja CKPiU) –

1.500zł., usługa sanepidu -588 zł., usługa utylizacji – 3 zł. 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 10.000 zł, zrealizowano 

8.946zł., co stanowi 89,5% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe  – plan wynosi 3.280 zł. zrealizowano 3.279 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu,  
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 różne opłaty i składki – plan wynosi 12.700 zł. zrealizowano 12.563 zł., co stanowi 98,9% 

wykonania planu,  

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 46.682 zł. zrealizowano 46.682 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 5.000 zł, a 

zrealizowano 4.760 zł., co stanowi 95,2% wykonania planu, 

 podatek od towarów i usług (VAT) - plan wynosi 3.500 zł, a zrealizowano 2.842 zł., co stanowi 

81,2% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników- plan wynosi 360 zł. zrealizowano 360 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan wynosi 45.000 zł. zrealizowano 43.050 zł., co stanowi 

95,7% wykonania planu, w tym na doposażenie pracowni Stacji Kontroli Pojazdów w linię 

diagnostyczną, w tym: zakup płyty zbieżności, urządzenia do badania amortyzatorów oraz 

szafę sterowniczą – zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.  

 

 Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 

 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - plan wynosi 3.305 zł. zrealizowano 

3.286zł., co stanowi 99,4% wykonania planu, 

 80195 – Pozostała działalność (świadczenia  socjalne  dla emerytów) - plan wynosi 19.929zł. 

zrealizowano 19.929 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 

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

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wynosi 147.087 zł., a 

zrealizowano 147.049 zł., co stanowi 100% wykonania planu, w tym na wydatki majątkowe na 

zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkoleniowo-oświatowego Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu”  

 

   W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała dochody budżetowe - plan wynosi 

598.844zł. zrealizowano 612.347 zł., co stanowi 102,3% wykonania planu, w tym:  

 wpływy z usług (odpłatność za kursy, usługi stacji diagnostycznej, przygotowanie ośrodka 

egzaminacyjnego, zakwaterowanie i noclegi, wykonanie statuetek okolicznościowych, 

naprawa klimatyzacji samochodowych, cumowanie łodzi, naprawy samochodów itp.) – plan 

wynosi 577.661 zł., zrealizowano 591.094 zł., co stanowi 102,3% wykonania planu,  

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – plan wynosi 5.300 zł. 

zrealizowano 5.533 zł., co stanowi 104,4% wykonania planu,  

 wpływy  z najmu i dzierżawy – plan wynosi 7.691 zł. zrealizowano 7.021 zł., co stanowi 91,3% 

wykonania planu,  

 wpływy z różnych dochodów  (zwrot za media, za materiały za przeprowadzone egzaminy 

OKE)– plan wynosi 7.876 zł. zrealizowano 8.383 zł., co stanowi 106,4% wykonania planu,. 

 pozostałe odsetki – plan wynosi 316 zł. zrealizowano 316 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 

   Placówka na dzień 31.12.2015 r. zatrudniała 22 osób na 17,26 etatu, w tym: 

- nauczyciele pełnozatrudnieni -11 osób na 11 etatach 

-  nauczyciele niepełnozatrudnieni – 4 osoby na 0,93 etatu 
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- administracja pracownicy pełnozatrudnieni - 1 osoby na 1 etacie 

- administracja pracownicy niepełnozatrudnieni - 3 osoby na 1,83 etatu  

- obsługa pracownicy pełnozatrudnieni- 2 osoby na 2 etatach 

- obsługa pracownicy niepełnozatrudnieni -1 osoba na 0,5 etatu 

W placówce na dzień 31.12.2015r. w 29 oddziałach uczyło się 511 uczniów.  

 

Bursa Szkolna  w Kędzierzynie-Koźlu 

 

   Wydatki poniesione przez placówkę w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne w 2015 r. - 

plan wynosi 1.250.840 zł. zrealizowano 1.224.460 zł., co stanowi 97,9% wykonania planu, w tym: 

 wydatki osobowe niezaliczane  do  wynagrodzeń  (wydatki wynikające z przepisów BHP oraz 

świadczenia zdrowotne dla nauczycieli) – plan wynosi 954 zł. zrealizowano 950 zł., co stanowi 

99,6% wykonania planu,  

 wynagrodzenia  pracowników –  plan wynosi 572.026 zł. zrealizowano 570.673 zł., co stanowi 

99,8% wykonania planu, natomiast   46,6%   ogółu   wydatków  w rozdziale 85410, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 37.102 zł., zrealizowano 37.102 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu,  

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 112.506 zł., zrealizowano 

111.015 zł., co stanowi 98,7% wykonania planu,  

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – plan wynosi 3.500 zł., zrealizowano 818zł., 

co stanowi 23,4% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi  35.624 zł., zrealizowano 35.451 zł., co stanowi 99,5% 

wykonania planu, w tym: środki czystości – 7.737 zł., materiały biurowe – 1.832 zł., materiały 

elektryczne -399 zł., artykuły malarskie i budowlane -1.947 zł., wodno-kanalizacyjne- 166 zł., 

artykuły gospodarcze- 174 zł., materiały do remontów -2.982 zł., wyposażenie w tym meble- 

18.918 zł. (meble do pokoi wychowanków, drzwi, komplet obiadowy, 2 pralki, lodówka, 

muszla WC, syfon baterie umywalkowe do łazienek, wieża, pościel oraz artykuły kuchenne), 

akcesoria komputerowe -336 zł., programy komputerowe -658 zł.,  pozostałe materiały  – 

302zł.,  

 zakup środków żywności – plan wynosi 140.587 zł., zrealizowano 140.452 zł., co stanowi 

99,9% wykonania planu,  

 zakup energii – plan wynosi 160.589 zł., zrealizowano 146.564 zł., co stanowi 91,3% 

wykonania planu,  

 zakup usług remontowych – plan wynosi 35.000 zł., zrealizowano 34.816 zł., co stanowi 99,5% 

wykonania planu, w tym m.in. awarie -4.588 zł., naprawy i konserwacje -2.390 zł., remonty i 

modrenizacja -27.838 zł., 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 600 zł., zrealizowano 580 zł., co stanowi 96,7% 

wykonania planu,  

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 35.109 zł., zrealizowano 34.694 zł., co stanowi 98,8% 

wykonania planu, w tym: usługi pocztowe- 1.261 zł., abonamenty –787 zł., usługi komunalne 

-22.031 zł., prowizje bankowe- 773 zł., usługi transportowe -144 zł., przeglądy i konserwacje  

- 2.525 zł., usługi kominiarskie -250 zł., usługa montażu  -1.166 zł., dorabianie kluczy -290zł., 

opłata aktualizacyjna -1.090 zł., pozostałe (w tym: partycypacja w kosztach oddelegowanych 

pracowników do ZNP, naprawa patelni elektrycznej, usługa serwisowa kotła C.O itp.)– 

4.377zł., 
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 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 2.200 zł, zrealizowano 

2.183zł., co stanowi 99,2% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 200 zł., zrealizowano 126 zł., co stanowi 63,0% 

wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 3.910 zł., zrealizowano 3.910 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu,  

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 27.136 zł., zrealizowano 27.136 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu,  

 podatek od nieruchomości – plan wynosi 1.300 zł., zrealizowano 1.277 zł., co stanowi 98,2% 

wykonania planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 8.053 zł, a 

zrealizowano 8.052 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 podatek od towarów i usług (VAT) - plan wynosi 55.464 zł, a zrealizowano 52.055 zł., co 

stanowi 93,9% wykonania planu, 

 koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego - plan wynosi 50 zł, a zrealizowano 46 zł., 

co stanowi 92% wykonania planu, 

 szkolenia pracowników - plan wynosi 300 zł, a zrealizowano 300 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 wydatki inwestycyjne – plan wynosi 12.300 zł. zrealizowano 10.000 zł., co stanowi 81,3% 

wykonania planu, w tym na przygotowanie ekspertyzy technicznej do określenia zakresu prac 

oraz zastosowania określonych systemów celem dostosowania budynku bursy do 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 

 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan wynosi 6.330 zł. zrealizowano 6.260 zł., co stanowi 

98,9% wykonania planu, w tym na zakup urządzenia do wyparzania naczyń kuchennych  

 

 

  Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 

 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - plan wynosi 1.191 zł. zrealizowano 

1.033zł., co stanowi 86,7% wykonania planu, 

 85495 – Pozostała działalność (świadczenia  socjalne  dla emerytów) - plan wynosi 1.617 zł. 

zrealizowano 1.617 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 

W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała dochody budżetowe w rozdziale 85410 

– Internaty i bursy szkolne  - plan wynosi 324.500 zł. zrealizowano 340.312 zł., co stanowi 104,9% 

wykonania planu, w tym:  

 dochody z najmu i dzierżawy (zakwaterowanie uczniów i osób trzecich) – plan wynosi 

1.500 zł. zrealizowano 1.323 zł., co stanowi 88,2% wykonania planu,  

 wpływy z usług (za sporządzanie posiłków) – plan wynosi 280.000 zł. zrealizowano 

294.391 zł., co stanowi 105,1% wykonania planu,  

 pozostałe odsetki – polan wynosi 0 zł. zrealizowano 134 zł.,  

 wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty podatku VAT, rozliczenie za media ZSŻŚ 

wynajętych pomieszczeń oraz za wpłaty z not obciążeniowych –partycypacja w kosztach 

oddelegowania pracowników związków)– plan wynosi 43.000 zł. zrealizowano 44.181 zł., 

co stanowi 102,7% wykonania planu,  

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan wynosi 0 zł zrealizowano 283 zł., 
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  Powyższa placówka na dzień 31.12.2015r. zatrudniała 16 pracowników na 14 etatach w tym: 

- nauczyciele  – 6 osób na 6 etatach 

- dyrektor – 1 osoba na 1 etat 

- administracja i obsługa  – 9 osoby na 7 etatach                             

 

 Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kościuszki 40 

 

Wydatki ogółem poniesione przez tę jednostkę w roku budżetowym 2015 w rozdziale 85407 – 

Placówki wychowania pozaszkolnego - plan wynosi 270.628 zł. zrealizowano 268.646 zł., co 

stanowi 99,3% wykonania planu, w tym.: 

 wynagrodzenia  pracowników –  plan wynosi 183.424 zł. zrealizowano 183.349 zł., co stanowi 

100% wykonania planu, natomiast  68,2%   ogółu   wydatków  w rozdziale 85407, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 13.199 zł. zrealizowano 13.198 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, 

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan wynosi 35.839 zł. zrealizowano 

35.729 zł., co stanowi 99,7% wykonania planu, 

 wynagrodzenie bezosobowe – plan wynosi 100 zł. zrealizowano 100 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu,  

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 1.185 zł. zrealizowano 1.184 zł., co stanowi 99,9% 

wykonania planu, w tym: środki czystości – 808 zł., wyposażenie - 95 zł., druki szkolne i 

świadectwa - 133 zł., materiały biurowe – 148 zł.,  

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan wynosi 11.870 zł. zrealizowano 11.870zł., 

co stanowi 100% wykonania planu, w tym: pianino, prasa do grafiki, pastele, farb olejne i 

plakatowe, plastelina, glina, brystol 

 zakup energii – plan wynosi 8.581 zł. zrealizowano 6.837 zł., co stanowi 79,7% wykonania 

planu, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 180 zł. zrealizowano 180 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 749 zł. zrealizowano 741 zł., co stanowi 98,9% 

wykonania planu, w tym: usługi pocztowe – 18 zł., prowizje bankowe – 188 zł., abonament 

RTV -78 zł., usługi transportowe -140 zł., inne- 317 zł.  

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 292 zł, zrealizowano 291 zł., 

co stanowi 99,7% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 200 zł. zrealizowano 159 zł., co stanowi 79,5% 

wykonania planu,  

 różne opłaty i składki – plan wynosi 1.520 zł. zrealizowano 1.520 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu,  

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 12.988 zł. zrealizowano 12.987 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 331 zł, a 

zrealizowano 331 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 

W okresie sprawozdawczym jednostka realizowała również wydatki w rozdziale 85446 – 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wynosi 620 zł. zrealizowano 0 zł., co stanowi 0%. 
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 Na dzień 31.12.2015r. placówka zatrudniała 8 pracowników na 5,28 etatu, w tym:    

  - nauczycieli -5 osób na 4,07 etatu 

  - pracowników administracji – 1 osoba na 0,13 etatu  

- obsługa -2 osoby na 1,08 etat 

 W Państwowym Ognisku Artystycznym uczyło się 134 uczniów w 10 oddziałach 

 

Powiatowy Zespół Oświaty w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Damrota 30 
 

Wydatki ogółem zrealizowane przez tę jednostkę w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi 

ekonomiczno – administracyjnej  szkół  w roku budżetowym  - plan wynosi 1.159.499 zł. 

zrealizowano 1.156.826 zł., co stanowi 99,8% wykonania planu, w tym: 

 wydatki osobowe niezaliczane  do  wynagrodzeń  (wydatki wynikające z przepisów BHP) – 

plan wynosi 2.350 zł. zrealizowano 2.349 zł., co stanowi 100% wykonania planu, 

 wynagrodzenia  pracowników –  plan wynosi 815.852 zł. zrealizowano 815.787 zł., co stanowi 

100 % wykonania planu, natomiast 70,5% ogółu   wydatków  w rozdziale 80114, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosi 55.789 zł. zrealizowano 55.788 zł., co 

stanowi 100 % wykonania planu,  

 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –  plan wynosi 156.016 zł. zrealizowano 

154.902 zł., co stanowi 99,3% wykonania planu, 

 materiały i wyposażenie – plan wynosi 14.712 zł. zrealizowano 14.710 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym:  artykuły biurowe – 7.855 zł., środki czystości – 1.169 zł.,  prasa – 

1.397 zł., akcesoria komputerowe – 250 zł., materiały do remontów i konserwacji – 17 zł., 

wyposażenie (zakup komputera, czajnika, urządzenia wielofunkcyjnego HP, miotłograbi) -

3.594 zł., artykuły elektryczne – 147 zł., artykuły malarskie i budowlane -29 zł., artykuły 

wodno-kanalizacyjne -76 zł., inne artykuły gospodarcze -6 zł., pozostałe -170 zł. 

 zakup energii – plan wynosi 8.953 zł. zrealizowano 7.658 zł., co stanowi 85,5% wykonania 

planu, 

 zakup usług remontowych – plan wynosi 918 zł. zrealizowano 917 zł., co stanowi 99,9% 

wykonania planu, 

 zakup usług zdrowotnych – plan wynosi 625 zł. zrealizowano 625 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 68.452 zł. zrealizowano 68.449 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, w tym: usługi pocztowe– 1.879 zł., abonament RTV–211 zł, prowizje 

bankowe–238 zł., opieka serwisowa– 10.332 zł., wykonanie pieczątek -95 zł., usługi 

transportowe – 371 zł., inne abonamenty i opłaty (opłata abonamentowa za dodatek 

jednorazowy Optivum – 9.275 zł., Vulcan Finanse Optivum -2.200 zł., Vulcan Płace Optimum 

-2.200 zł., abonament Prawo Oświatowe-1.045 zł., aktualizacja Dotacje w Oświacie -8.000zł., 

aktualizacja programu VEdukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne -4.182zł., Doradca opłata 

roczna -209 zł. aplikacja programu Sigma-7.680 zł., aktualizacja AntiVirus -716 zł.)-35.507zł., 

pozostałe  (opracowanie materiałów szkoleniowych w zakresie postępowania w administracji, 

obsługa prawna, opracowanie materiałów samokształcenie kadry szkół)-18.760 zł., koszty 

oddelegowania pracownika -786 zł., usługa montażu -270 zł., 

 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan wynosi 6.334 zł, zrealizowano 

6.164zł., co stanowi 97,3% wykonania planu, 

 podróże służbowe krajowe – plan wynosi 2.000 zł. zrealizowano 1.982 zł., co stanowi 99,1% 
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wykonania planu, 

 różne opłaty i składki – plan wynosi 2.166 zł. zrealizowano 2.166 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu, 

 odpis na ZFŚS – plan wynosi 18.783 zł. zrealizowano 18.783 zł., co stanowi 100% wykonania 

planu, 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 150 zł, a 

zrealizowano 147 zł., co stanowi 98% wykonania planu, 

 szkolenie pracowników – plan wynosi 6.399 zł. zrealizowano 6.399 zł., co stanowi 100% 

wykonania planu.  

 

Placówka dokonała także wydatki w niżej wymienionych rozdziałach: 

 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - plan wynosi 12.500 zł. zrealizowano 

12.492 zł., co stanowi 99,9% wykonania planu, w tym szkolenie nauczycieli wychowania 

fizycznego – metodyk oraz szkolenie kadry kierowniczej szkół ponadgimnazjalnych -

nowelizacja ustawy o danych osobowych, przepisy prawa oświatowego, prawo pracy w 

praktyce. 

 80195 – Pozostała działalność – plan wynosi 6.500 zł. zrealizowano 3.898 zł., co stanowi 60% 

wykonania planu  - wydatki dotyczyły wydatków związanych z obsługą awansów 

zawodowych nauczycieli naszych jednostek 

 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan wynosi 23.250 zł., zrealizowano 12.000 zł., co 

stanowi 51,6% wykonania planu, 

 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan wynosi 30.000 zł., z czego 

zrealizowano 29.355 zł., co stanowi 97,9% wykonania planu, w tym: 

 wynagrodzenie bezosobowe – plan wynosi 5.000 zł., z czego zrealizowano 4.530 zł., co 

stanowi 90,6% wykonania planu, w tym: wynagrodzenie koordynatora sportu oraz obsługi 

medycznej na zawodach sportowych 

 zakup materiałów i wyposażenia – plan wynosi 1.309 zł., z czego zrealizowano 1.309 zł., co 

stanowi 100% wykonania planu, w tym: zakup materiałów biurowych, pucharów, wody 

mineralnej dla zawodników. 

 zakup usług pozostałych – plan wynosi 23.691 zł., z czego zrealizowano 23.516 zł., co stanowi 

99,3% wykonania planu, w tym: wynajem sali treningowej, boiska, przewóz dzieci na zawody 

sportowe, usługi sędziowskie, drukowanie dyplomów. 

 

W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała dochody budżetowe w rozdziale 80114 

– Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej  szkół - plan wynosi 84.000 zł. zrealizowano 

84.298 zł., co stanowi 100,4% wykonania planu, w tym:  

 wpływy z różnych dochodów– plan wynosi 84.000 zł. zrealizowano 84.298 zł., co stanowi 

100,4% wykonania planu – (zwrot środków za oddelegowanie pracownika do ZNP) 

 

   Na dzień 31.12.2015r. jednostka zatrudniała 17 osób na 16,5 etatach. 
 

   W roku budżetowym z rezerwy ogólnej Rada Powiatu i Zarząd Powiatu dokonali 

uruchomienia: 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/35/2015 z dnia 24.02.2015 r. kwotę 5.000 zł. w tym: 

 dla Starostwa Powiatowego kwotę 5.000 zł., na wydatki związane  z 

współorganizacją Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka (rozdział 75075- 
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Promocja jednostek samorządu terytorialnego); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/66/2015 z dnia 06.05.2015 r. kwotę 20.000 zł.. rezerwy 

ogólnej majątkowej w tym: 

 dla Powiatowego Zarządu Dróg kwotę 20.000 zł., na zwiększenie planu na zadanie 

„Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka-

Grudynia Mała” (rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 23/83/2015 z dnia 09.06.2015 r. kwotę 8.500 zł. w tym: 

 dla Starostwa Powiatowego kwotę 5.000 zł., na usługę sponsoringową w ramach 

promocji Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (rozdział 75075- Promocja 

jednostek samorządu terytorialnego); 

 dla II Liceum Ogólnokształcącego kwotę 3.500 zł. na dofinansowanie wydatków 

związanych z wyjazdem szkolnej drużyny ratownictwa medycznego na XXIII 

Centralne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w Lublinie oraz na wyjazd grupy 

uczniów wraz z opiekunami na Ogólnopolskie Zawody w Siatkówce Plażowej w 

łodzi (rozdział 80195- Pozostała działalność) 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/64/2015 z dnia 23.06.2015 r. kwotę 1.000 zł. w tym: 

 dla Starostwa Powiatowego kwotę 1.000 zł., środki na realizacje projektu edukacji 

ekologicznej „Diody nie są takie złe-powiatowa akcja ekologicznej świadomości” 

(rozdział 90095- Pozostała działalność); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 25/97/2015 z dnia 30.06.2015 r. kwotę 18.092 zł. w tym: 

 dla Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 18.092 zł., w tym środki na wpłaty do 

Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.092 zł., 

oraz środki na wydatki związane z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej i 

sanitarnej oraz środki na naprawę samochodu służbowego w kwocie 13.000 zł. 

(rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/102/2015 z dnia 14.07.2015 r. kwotę 4.600 zł. rezerwy 

ogólnej majątkowej dla  Zespołu Szkół Nr 3 na zadanie „Uporządkowanie i prace 

pielęgnacyjne drzewostanu parku zabytkowego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-

Koźlu”  (rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska); 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/120/2015 z dnia 03.09.2015 r. kwotę 1.500 zł. dla 

Starostwa Powiatowego na wydatki w tym: związane z współorganizacją obchodów 110 

lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w  Dziergowicach kwota 1.000 zł., oraz na 

współorganizację zawodów wędkarskich „Wędkowanie z gwiazdą” -500 zł. (rozdział 

75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/124/2015 z dnia 16.09.2015 r. kwotę 13.500 zł. dla 

Starostwa Powiatowego na wydatki związane z przyjazdem delegacji z Powiatu 

Hohenlohekreis oraz miasta Oehringen ” (rozdział 75019- Rady powiatów), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 32/133/2015 z dnia 22.09.2015 r. kwotę 10.000 zł. dla 

Starostwa Powiatowego na współorganizację wraz Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem 

Przemysłowym „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Opolszczyźnie w 2015 

roku” (rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33/134/2015 z dnia 29.09.2015 r. kwotę 1.038 zł. dla 

Starostwa Powiatowego na dotację na zadania bieżące dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Kędzierzynie-Koźlu  (rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
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niepełnosprawnych), 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr X/79/2015 z dnia 29.09.2015 r. kwotę 4.520 zł. rezerwy 

majątkowej dla Starostwa Powiatowego na zakup zestawu komputerowego dla Wydziału 

Finansowo-Budżetowego (rozdział 75020- Starostwa powiatowe), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 134/143/2015 z dnia 08.10.2015 r. kwotę 7.822 zł. na 

wydatki bieżące na realizację projektu „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle – VI nabór” w tym: 

 dla Starostwa Powiatowego kwotę 6.941 zł. (rozdział 90095 – Pozostała 

działalność), 

 dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej kwotę 881 zł. (rozdział 90095 – 

Pozostała działalność), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 38/157/2015 z dnia 10.11.2015 r. kwotę 10.411 zł. dla Starostwa 

Powiatowego na wydatki związane z zakupem tabletów wraz z etui dla Radych Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz notebooka wraz z oprogramowaniem MS Office H&B, torbą 

i myszką komputerową dla Przewodniczącej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (rozdział 

75019- Rady powiatów), 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr XII /101/2015 z dnia 24.11.2015 kwotę 14.000 zł. z rezerwy ogólnej 

majątkowej na wydatki dla Starostwa Powiatowego związane modernizacją nagłośnienia na 

Sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu (rozdział 75020 – 

Starostwa powiatowe), 

 Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 42/180/2015 z dnia 08.12.2015 kwotę 1.377 zł. na wydatki 

majątkowe dla  Zespołu Szkół Nr 3 na zadanie „Uporządkowanie i prace pielęgnacyjne 

drzewostanu parku zabytkowego przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul Sławięcickiej 79 w 

Kędzierzynie-Koźlu”  (rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska); 

 Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/111/2015 z dnia 17.12.2015 kwotę 12.300 zł. na wydatki 

majątkowe dla Bursy Szkolnej na przygotowanie ekspertyzy technicznej do określenia zakresu 

prac oraz zastosowania określonych systemów celem dostosowania budynku bursy do 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne), 

 

Łączna kwota uruchomienia rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym wynosi 133.660 zł.  

 

W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uruchomiła 

również wolne środki w następujący sposób: 

 Uchwałą Nr IV/35/2015 z dnia 24.02.2015 r. przeznaczyła kwotę 817.811 zł. jak poniżej: 

-  na wydatki w kwocie 125.920 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe  

realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w tym: 

 wydatki bieżące w kwocie 120.014 zł., środki na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych, 

 wydatki majątkowe w kwocie 5.906 zł., środki na „Montaż tablicy informacyjnej o 

prędkości pojazdów na drodze nr 1404 O Cisek-Bierawa” 

- na wydatki bieżące w kwocie 205.000 zł. w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i 

kartograficzne (nieinwestycyjne)  realizowane przez Starostwo Powiatowe, na realizację 

zadania pn.: „Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza 

danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
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standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500), mapy 

zasadniczej-dla terenów zabudowanych, zainwestowanych i przeznaczonych pod zabudowę 

dla terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”, 

- na wydatki w kwocie 150.019 zł. w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe  realizowane 

przez Starostwo Powiatowe w tym: 

 na wydatki bieżące w kwocie 105.000 zł. zwiększenie wydatków na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 90.000 zł., zwiększenie 

wydatków związanych  z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000zł. na 

wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu 

Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu zalanych po ulewnych deszczach w 2014r., 

 na wydatki majątkowe w kwocie 45.019 zł z czego: na „Przebudowę 

pomieszczenia nr 8 Wydziału Komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego 

przy Palcu Wolności 13” kwotę 36.704 zł. oraz na zakup oprogramowania 

finansowo-księgowego INFRA-NFK w środowisku Windows wraz z migracją 

danych i obsługą rejestru opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu kwota 

8.315 zł. 

     -  na wydatki bieżące w kwocie 11.287 zł. w  rozdziale 75075 – Promocja  jednostek 

samorządu terytorialnego,  realizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym na organizacje 

imprezy masowej w „Sylwester 2014”, 

     - na wydatki bieżące w kwocie 22.980 zł. w  rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,  

realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane w kwocie 13.879 zł. . (na wypłatę dodatku za wychowawstwo klasy) oraz na zakup 

usług remontowych w kwocie 9.101 zł. 

    - na wydatki bieżące w kwocie 2.441 zł. w  rozdziale 80110 - Gimnazja,  realizowane przez 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w tym na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane w kwocie 2.441 zł. (na wypłatę dodatku za wychowawstwo klasy) 

   - na wydatki bieżące w kwocie 3.661 zł. w  rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne,  realizowane 

przez Zespół Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 

kwocie 3.661 zł. (na wypłatę dodatku za wychowawstwo klasy) 

     - na wydatki bieżące w kwocie 46.951 zł. w  rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące  w 

tym: 

 I Liceum Ogólnokształcące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 

kwocie 20.102 zł. (na wypłatę dodatku za opiekuna stażu oraz na wypłatę 

dodatku za wychowawstwo klasy), 

 II Liceum Ogólnokształcące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 

kwocie 19.527 zł. (na wypłatę dodatku za wychowawstwo klasy), 

 Zespół Szkół Nr 3, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 

3.661zł. (na wypłatę dodatku za wychowawstwo klasy), 

 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane w kwocie 3.661zł. (na wypłatę dodatku za wychowawstwo 

klasy), 

       -  na wydatki bieżące w kwocie 108.183 zł. w  rozdziale 80130- Szkoły zawodowe w tym: 

 Zespół Szkół Nr 1 kwota 50.391 zł. w tym: na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane w kwocie 43.290 zł. (na wypłatę dodatku za opiekuna stażu oraz na 

wypłatę dodatku za wychowawstwo klasy) oraz na programy finansowane z 
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udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego tj. ”Uczenie się przez całe 

życie-Leonardo da Vinci” w kwocie 7.101 zł. 

 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

w kwocie 26.706 zł. (na wypłatę dodatku za opiekuna stażu oraz na wypłatę 

dodatku za wychowawstwo klasy), 

 Zespół Szkół Nr 3 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 

15.220 zł. (na wypłatę dodatku za opiekuna stażu oraz na wypłatę dodatku za 

wychowawstwo klasy), 

 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane w kwocie 15.866 zł. (na wypłatę dodatku za wychowawstwo 

klasy), 

    - na wydatki bieżące w kwocie 6.102 zł. w  rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,  

realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane w kwocie 6.102 zł. (na wypłatę dodatku za wychowawstwo klasy) 

    - na wydatki bieżące w kwocie 26.723 zł. w  rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego 

i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego realizowane przez Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, w tym środki na wydatki związane z 

przeprowadzeniem kursów -25.000 zł., oraz środki na wypłatę dodatku za opiekuna stażowego 

– 1.723 zł., 

     - na wydatki bieżące w kwocie 4.166 zł. w  rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 

realizowane przez Dom Pomocy Społecznej, w tym na zakup środków czystości oraz paliwa 

do samochodu służbowego, 

     - na wydatki bieżące w kwocie 79.979 zł. w  rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy,  

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. 

     - na wydatki bieżące w kwocie 1.149 zł. w  rozdziale 85406 – Publiczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne,  realizowane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na wypłatę dodatku za 

opiekuna stażu), 

      - na wydatki bieżące w kwocie 23.250 zł. w  rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  

realizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty, w tym na stypendia Zarządu Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego w kwocie 18.000 zł., oraz jednorazowe stypendia Starosty 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w kwocie 5.250 zł.,) 

 Uchwałą Nr V/43/2015 z dnia 24.03.2015 r. przeznaczyła kwotę 15.501 zł. na wydatki 

majątkowe w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowane 

przez Starostwo Powiatowe na nabycie nieruchomości w drodze zamiany 

 Uchwałą Nr VI/51/2015 z dnia 27.04.2015 r. przeznaczyła kwotę 20.000 zł.  na wydatki 

majątkowe w kwocie 20.000 zł.  w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe 

realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w tym na zwiększenie planu na zadanie „Zakup 

samochodu osobowego”  

 Uchwałą Nr VIII/64/2015 z dnia 23.06.2015 r. przeznaczyła kwotę 305.119 zł na wydatki 

majątkowe w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe realizowane przez Zespół Szkół Żeglugi 

Śródlądowej na zadanie „Modernizacja statku szkolnego „Major Sucharski”. 

 Uchwałą Nr XI/91/2015 z dnia 27.10.2015 r. przeznaczyła kwotę 200.000 zł. na wydatki 
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majątkowe w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe realizowane przez Powiatowy 

Zarząd Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – 

Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 9+576 –dokumentacja techniczna”  

 Uchwałą Nr XII/101/2015 z dnia 24.11.2015r. przeznaczyła kwotę 265.000 zł. jak poniżej: 

- wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł. w rozdziale 80114- Zespoły ekonomiczno-

administracyjne szkół realizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty na zwiększenie 

wydatków z tytułu zakupu energii, 

- wydatki bieżące w kwocie 106.000 zł. w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w tym: 

90.000 zł. realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące (na zwiększenie wynagrodzeń 

osobowych pracowników i składek od nich naliczanych w kwocie 70.000zł. oraz kwotę 

20.000 zł. na zakup energii.) oraz kwota 16.000 zł. realizowane przez II Liceum 

Ogólnokształcące na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich 

naliczanych 

- wydatki bieżące w kwocie 153.000 zł. w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe w tym dla: 

Zespołu Szkól Nr 1 na zakup energii kwotę 10.000 zł.,  Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej  

kwotę 93.000 zł. (na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich 

naliczanych w kwocie 83.000zł. oraz kwotę 10.000 zł. na zakup energii), Zespołu Szkół 

Nr3 na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 

5.000 zł oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwotę 45.000 zł. na zakup 

energii 

- wydatki  bieżące w kwocie 5.000 zł. w rozdziale 85410 – Internaty i bursy realizowane 

przez Bursę Szkolną na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich 

naliczanych  

 Uchwałą Nr XII/111/2015 z dnia 17.12.2015r. przeznaczyła kwotę 1.839.891 zł. na 

rozchody (spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. na realizację projektu „Przebudowa mostu 

w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa” w związku z brakiem wpływu 

zaplanowanych na 2015r. dochodów z tyt. Dotacji (refundacja poniesionych w 2014r 

wydatków na projekt „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-

Bierawa”)) 

Łączna kwota uruchomionych wolnych środków w okresie sprawozdawczym wynosi 

3.463.322zł., a suma tych środków wraz z uruchomionymi w Uchwale Budżetowej 

(1.359.130zł.) wynosi 4.822.452 zł.  

 

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

inne rozliczenia krajowe (wolne środki) finansujących wydatki budżetowe oraz rozchody wynosi 

7.973.733 zł., w tym 4.822.452 zł. z tytułu tzw. wolnych środków i 3.151.281 zł. z tytułu 

zaciągniętych kredytów (2.944.581 zł.) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (206.700 zł.) 

 

   Należy podkreślić, że dokonywane wydatki przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu 

Kędzierzyńsko- Kozielskiego w 2015 r. mieściły się w planach finansowych tych jednostek, a 

także żadna z nich nie posiadała zobowiązań wymagalnych, za wyjątkiem Starostwa Powiatowego 

w kwocie 748.714 zł. z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (wyjaśnienie str.92) 

  

   Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2015r. 
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wynosił 13.459.336 zł., natomiast wykonanie tych dochodów nastąpiło w kwocie 13.455.822 zł., 

czyli w 100%.  

    Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej przedstawia załącznik nr 3a. 

    Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 

31.12.2015r. wynosił 13.459.336 zł., natomiast wykonanie tych wydatków nastąpiło w kwocie 

13.455.822 zł., czyli w 100%.        

    Szczegółowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej przedstawia załącznik nr 3b. 

 

W budżecie Powiatu zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Powiatu (załącznik 

nr 7) w łącznej kwocie 7.569.871 zł., w tym dla: 

 jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.490.425 zł., w tym: 

          - dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie ogółem 37.543 zł., w 

tym: na wydatki bieżące  związane z doradztwem metodycznym kwota 37.543 zł.,  

         - dla Gminy Kędzierzyn – Koźle w kwocie ogółem 114.500 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 4.500 zł. oraz wydatki majątkowe- dotacja dla Gminy 

Kędzierzyn-Koźle z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „ Przebudowa i 

rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej w Kędzierzynie- Koźlu- etap II” w kwocie 80.000 zł., 

- dla Gminy Reńska Wieś w kwocie ogółem 45.403 zł. w tym: na wydatki bieżące związane 

z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, 

- dla Powiatu Brzeskiego w kwocie 35.972 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 

dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

- dla Powiatu Wielickiego w kwocie 76.917 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 

dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

-  dla Powiatu Prudnickiego w kwocie ogółem 83.142 zł., w tym: na wydatki bieżące 

związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej kwota 54.432zł. 

oraz utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej kwota 28.710 zł., 

- dla Powiatu Słupskiego Grodzki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 11.000 zł.,  

- dla Powiatu Gorzów Wielkopolski na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 11.159 zł.  

- dla Powiatu Jeleniogórskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 14.900 zł., 

- dla Powiatu Raciborskiego w kwocie ogółem 149.100 zł., w tym: na wydatki bieżące 

związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej kwota 64.100zł. 

oraz utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej kwota 85.000 zł., 

- dla Powiatu Opolskiego Grodzkiego w kwocie 25.000 zł., na wydatki bieżące związane z 

utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej, 

- dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego w kwocie 101.000 zł., na wydatki bieżące związane z 

utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej, 

- dla Powiatu Wrocławskiego Grodzki w kwocie 18.500 zł., na wydatki bieżące związane z 

utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej, 
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- dla Powiatu Nyskiego w kwocie 80.000 zł., na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 

dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

- dla Powiatu Oleskiego w kwocie 37.258 zł., na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 

dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

- dla Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie 42.000 zł., na wydatki bieżące związane z 

utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

- dla Powiatu Jaworskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 

zastępczej kwota 12.500 zł., 

- dla Powiatu Krapkowickiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 170.000 zł., 

- dla Powiatu Bielsko – Bialskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 12.500 zł., 

- dla Powiatu Gliwickiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci 

w rodzinie zastępczej kwota 13.430 zł., 

- dla Powiatu Zawiercie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 

zastępczej kwota 28.252 zł., 

- dla Powiatu Siemianowice Śląskie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 12.500 zł., 

- dla Powiatu Kartuzy na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 

zastępczej kwota 12.500 zł., 

- dla Powiatu Rybnickiego Grodzkiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci 

w rodzinie zastępczej kwota 35.500 zł., 

- dla Powiatu Rybnickiego Ziemskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci 

w rodzinie zastępczej kwota 12.500 zł., 

- dla Kraków-Grodzki w kwocie ogółem 19.285 zł., w tym: na wydatki bieżące związane z 

utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej kwota 7.285 zł. oraz 

utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej kwota 12.000 zł., 

- dla Powiatu Pruszkowskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 5.030 zł., 

- dla Powiatu Wieluńskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 

zastępczej kwota 41.800 zł., 

- dla Powiatu Tatrzańskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 

zastępczej kwota 12.500 zł., 

- dla Powiatu Krotoszyńskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej  kwota 44.200 zł., 

- dla Powiatu Sieradzkiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 

zastępczej kwota 37.500 zł., 

- dla Powiatu Dąbrowa Górnicza na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w 

rodzinie zastępczej kwota 12.000 zł., 

- dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie ogółem 34.136 zł., w tym: na wydatki bieżące związane 

z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej kwota 33.136zł. oraz 

utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej kwota 1.000 zł., 

- dla Powiatu Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 78.398 zł., na wydatki bieżące związane z 

utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

- dla Powiatu Parczew na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinie 
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zastępczej kwota 12.500 zł., 

 innych jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 96.850 zł., w tym: 

 - dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości 96.850 zł. w tym: 

na zakup radiowozu oznakowanego kwota 21.250 zł. na remont pomieszczeń biurowych i 

zakup czterech rowerów dla nowotworzonej drużyny rowerowej policjantów kwota 

75.600zł. 

 jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5.982.596 zł., w tym: 

- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety  kwota 

1.231.000 zł., na zadania w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej, 

- dla  Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w Radoszowie kwota 25.000 zł. na 

impregnację pokrycia dachowego z gontów drewnianych oraz ścian z desek modrzewiowych 

w drewnianym budynku kościoła,  

  - dla  Fundacji Promocji Aktywnego Trybu Życia RIAD w Kędzierzynie-Koźle kwota  

6.820zł. na realizację projektu „Diody nie są takie złe –powiatowa akcja ekologicznej 

świadomości” 

- dla szkół niepublicznych na dofinansowanie wydatków tych szkół w łącznej kwocie 

4.651.350  zł., w tym dla: 

1. Tomasza Kubali, który prowadzi na terenie Kędzierzyna – Koźla Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych, kwota 103.290 zł., 

2. Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, który prowadzi na 

terenie Kędzierzyna – Koźla Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych, Publiczną Zasadniczą Specjalną Szkołę Zawodową 

dla Młodzieży kwota 372.843 zł., 

3. FAM Spółka Zabrze- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Siódemka” oraz 

Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” kwota 669.656 zł., 

4. Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu, które prowadzi na terenie Kędzierzyna 

– Koźla Policealną Szkołę dla Dorosłych (zawody medyczne) oraz Policealną Szkołę 

dla Dorosłych (zawody pozostałe)  kwota 109.888 zł., 

5. Fundacji dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu, która prowadzi Publiczne 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Policealna Szkoła Humanistyczno – 

Ekonomiczna dla Dorosłych kwota 573.382 zł., 

6. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, które prowadzi Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych, oraz Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu  kwota 744.090 zł., 

7. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Augustów „Mały Książę”, który prowadzi  Zespół 

Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi 

Niepełnosprawnościami, Autyzmem kwota 2.181.191 zł. 

- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 68.426 zł. 

 

W roku budżetowym 2015 r. przekazano dotacje w wysokości 6.961.066 zł., czyli 92% planu 

rocznego, w tym: 80.000 zł. na zadnie „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej w 

Kędzierzynie- Koźlu- etap II”; 37.543 zł. na zadania w zakresie doradztwa metodycznego; 2.849zł. 

na wydatki bieżące związane z częściowym sfinansowaniem prowadzenia nauczania religii 

Kościoła Zielonoświątkowego; 30.000zł. na wykonanie zadań w zakresie prowadzenia biblioteki 

powiatowej; 17.801 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Reńska Wieś; 

68.426zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu; 1.148.150 zł. na utrzymanie 
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dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

oraz rodzinach zastępczych poza terenem Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego; 1.231.000 zł. 

na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety; 

4.217.750 zł. na dofinansowanie wydatków  niepublicznych  szkół  ponadgimnazjalnych, 24.301zł. 

dla  Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi w Radoszowie na impregnację pokrycia 

dachowego z gontów drewnianych oraz ścian z desek modrzewiowych w drewnianym budynku 

kościoła; 96.426 zł. dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozu oznakowanego, na 

remont pomieszczeń biurowych i zakup czterech rowerów dla nowotworzonej drużyny rowerowej 

policjantów; 6.820 zł. dla  Fundacji Promocji Aktywnego Trybu Życia RIAD w Kędzierzynie-

Koźle na realizację projektu „Diody nie są takie złe –powiatowa akcja ekologicznej świadomości” 

 

    W 2015 roku przekazano dotacje właściwym jednostkom w wysokości 92% planu rocznego. 

Dotacje były przekazywane terminowo i umożliwiały prawidłowe finansowanie wykonywanych 

przez podmioty otrzymujące je zadań (załącznik nr 7).  

 

Zarząd Powiatu przedstawia również sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015r. 

jednostki podsektora samorządowego - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Kędzierzynie – Koźlu (załącznik nr 8). 

 

    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu sprawozdanie za 

rok 2015  zamknął wynikiem finansowym dodatnim w wysokości 1.613.703 zł. (stan na dzień 

17.03.2016r.). Stan należności wynosił 6.678.832 zł. (w tym wymagalnych w kwocie 242.944zł.), 

stan środków pieniężnych wynosił 3.497.489 zł., natomiast stan zobowiązań wynosił 

17.263.880zł. (w tym wymagalne w kwocie 409.468 zł.). 

 

   W okresie sprawozdawczym dwie jednostki organizacyjne Powiatu dokonały umorzeń 

należności na kwotę ogółem 1.716 zł., które szczegółowo  przedstawiono w załączniku nr 9.  

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że budżet Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego za 2015 

rok został wykonany prawidłowo. 

   Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w wysokości 90.981.376 zł., tj. w 101%, 

natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 89.896.484 zł., tj. w 96,5% planu rocznego. Budżet 

Powiatu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.084.892 zł. 

 

Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu dokonywały wydatków w ramach przyznanych im 

planów finansowych i nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu 

sprawozdawczego za wyjątkiem Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005- Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami, gdzie zobowiązania wymagalne wystąpiły w podatku od 

nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 748.714 zł. Zobowiązania te dotyczą lat 2010-2015. 

Decyzją Fn.II.3111.3.11.2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle odroczył do dnia 

30.06.2016r. termin płatności podatku za okres 2010 roku w kwocie 118.994 zł wraz z odsetkami 

w kwocie 72.730 zł. Ponadto Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Zarządzeniem Nr 590/GN/2015 

z dnia 27.11.2015r. wyraził zgodę na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w zamian za 

wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa prawa 

własności nieruchomości położonej w obrębie Kłodnica – działki nr 1045. Zarządzeniem Nr 115/5 
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z dnia 09.09.2015 r. Wojewoda Opolski wyraził zgodę na zbycie prawa własności w/w 

nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy. Wartość prawa własności w/w nieruchomości 

została wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 1.000.000 zł. (wartość zbliżona do należności nie 

zapłaconego podatku wraz z odsetkami). Dnia 10.12.2015r. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z wnioskiem o wydanie 

interpretacji  indywidualnej – czy czynność przekazania nieruchomości w zamian za wygaśnięcie 

zobowiązań podatkowych podlega opodatkowaniu od towarów i usług. Interpretacja wpłynęła do 

Starostwa w dniu 18.03.2016r., zatem niezwłocznie zostaną podjęte czynności przekazania 

nieruchomości dla Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

W roku 2015 Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski w ramach zaplanowanych rozchodów w kwocie 

ogółem 4.913.537 zł., dokonał spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie ogółem 

4.913.536,50 zł., w tym: 

1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie ogółem 4.811.215,86 zł., w tym: kwota 695.165,16zł. 

dotyczy kredytu zaciągniętego w 2008 roku – do pełnej spłaty pozostała kwota 347.582,38 zł., 

kwota 625.242,24 zł. dotyczy kredytu zaciągniętego w 2013 roku – do pełnej spłaty pozostała 

kwota 8.128.148,62 zł., kwota 238.694,50 zł. dotyczy kredytu zaciągniętego w 2014 roku – do 

pełnej spłaty pozostała kwota 1.561.305,50 zł., kwota 2.702.345,53 zł. dotyczy kredytu 

zaciągniętego w 2014 roku na prefinansowanie wydatków współfinansowanych ze środków z 

UE i budżetu państwa (dotyczy projektu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 

O Cisek – Bierawa”) – kredyt został całkowicie spłacony, kwota 549.768,43 zł. dotyczy kredytu 

zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 49.768,43 zł oraz w 2015 roku w wysokości 500.000zł 

na prefinansowanie wydatków współfinansowanych ze środków z UE (dotyczy projektu 

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – 

Bierawa: Etap II”) – kredyt został całkowicie spłacony.  

2) spłaty zaciągniętej w 2014 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 102.320,64 zł. – do pełnej spłaty pozostała kwota 

180.766,44 zł.  

Ponadto w roku 2015 zostały zaciągnięte kredyty i pożyczka w kwocie ogółem 3.148.628,74 zł., 

w tym: 

1) w Banku Spółdzielczym kredyt długoterminowy w kwocie 2.441.928,74 zł. na sfinansowanie 

planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, w tym 

na wkład własny do zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój  – spłata kredytu nastąpi w grudniu 

2023r. 

2) w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt krótkoterminowy w kwocie 500.000 zł. na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE związanych z 

realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2007-2013 projektu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów 

i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II” – kredyt został całkowicie spłacony. 

3) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pożyczka w 

kwocie 206.700 zł. na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania 

„Termomodernizacja poddasza z wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją 

dachu łącznika w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Krasickiego 10 w Kędzierzynie – Koźlu” 

– spłata pożyczki nastąpi we wrześniu 2020 roku.     
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Ogółem suma zobowiązań Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 

grudnia 2015 roku wynosi 12.866.431,68 zł. 

 

Należy również dodać, że część zobowiązań jednostek organizacyjnych Powiatu została 

przeniesiona na rok budżetowy 2016 i okres sprawozdawczy zakończył się zobowiązaniami 

ogółem w łącznej kwocie 4.010.102 zł., w tym zobowiązania placówek oświatowych wynoszą  

1.987.782 zł. (przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne, w tym dodatkowe wynagrodzenie 

roczne). 

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że budżet Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego w roku 2015 został wykonany prawidłowo. 

 

Stan mienia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na koniec 2015 stanowi odrębny 

załącznik.
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