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1. ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH W 2015 ROKU 

W 2015 r. wprowadzono zmiany w przepisach prawa, które mają wpływ na funkcjonowanie 

jednostek samorządu terytorialnego oraz na prowadzenie przez nie gospodarki finansowej. 

Z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. w zakresie wpłat 

województw do budżetu państwa, nastąpiła zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego1. Wprowadziła ona zmiany wyłącznie w odniesieniu do województw samorządowych 

w zakresie zasad ustalania wysokości wpłat do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej  

i wyrównawczej subwencji ogólnej na okres dwóch lat (2015 i 2016). 

Zmiana ustawy o finansach publicznych2 wprowadziła możliwość lokowania wolnych środków 

przez jednostki sektora finansów publicznych (samorządowe instytucje kultury, samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, samorządowe osoby prawne z wyjątkiem wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej) w formie depozytu u jednostki samorządu terytorialnego. 

Ustawą o obligacjach3 dodano art. 243a do ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, że 

w przypadku obligacji przychodowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 

świadczeń emitenta należnych obligatariuszom uprawnionym z obligacji przychodowych, nie 

uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, 

wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Od 2015 r. zadaniem własnym powiatu4 jest prowadzenie postępowania w sprawach 

odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy 

znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. 

Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną5 należy planowanie 

i finansowanie oświetlenia znajdującego się na jej terenie ulic, placów, dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich, dróg krajowych innych niż autostrady – przeznaczonych do ruchu 

pieszych lub rowerów. 

Nowym dochodem własnym gminy zostały wpływy z opłaty reklamowej6. 

                                                      
1 Ustawa z dnia z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1574). 

2 Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1626). 

3 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238). 

4 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397). 

5 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r., poz. 942). 

6 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1685). 
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Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi7 nie mogą być wykorzystane na 

cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Z pobranych opłat gmina może pokrywać koszty usunięcia odpadów komunalnych  

z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Środki pochodzące z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku 

budżetowym mogą być wykorzystane na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości 

przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów, ich 

opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej8 wprowadziła  

w 2015 r. między innymi obowiązek wyodrębnienia wydatków w rozdziałach 80149 i 80150 na 

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

i młodzieży w jednostkach samorządu terytorialnego w wysokości nie mniejszej niż wynikająca  

z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,  

w zakresie tych zadań. Powyższa ustawa wprowadziła również przepis, że do czasu zakończenia 

realizacji programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w ramach Perspektywy 

Finansowej 2007-2013 Unii Europejskiej, z budżetu państwa mogą być udzielane pożyczki lub 

dotacje celowe na finansowanie ostatnich 5% płatności w ramach tych programów. Środki te 

przekazywane są na podstawie umowy zawartej między beneficjentem a ministrem właściwym do 

spraw rozwoju regionalnego. Zwrot tych środków do budżetu państwa następować będzie 

niezwłocznie po dokonaniu refundacji przez Komisję Europejską lub zwrotu środków przez 

beneficjenta. Środki zrefundowane przez Komisję Europejską po zamknięciu programów lub 

zwrócone przez beneficjentów, w przypadku gdy na finansowanie została udzielona dotacja, 

stanowią dochód budżetu państwa. 

Minister Edukacji Narodowej9 określił wskaźniki wzrostu kwot dotacji celowych na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, uczniów niesłyszących, 

słabosłyszących, uczniów z autyzmem, uczniów słabowidzących i niewidomych jak również określił 

w rozporządzeniu10 wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

                                                      
7 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 87). 
8 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1877). 
9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników 
zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 441). 
10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie 
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U.  
z 2015 r. poz. 452). 
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Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej11 określono 

zasady obowiązujące przy rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa za rok 2013, rok 

2014 i rok 2015 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Do kalkulacji 

kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości uwzględnia się liczbę dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. 

Obszerna zmiana ustawy o systemie oświaty12, określiła zasady kształcenia specjalnego, 

przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz zarządzania tymi 

jednostkami. Objęła ona również zmiany art. 80 i art. 90 ustawy w zakresie ustalenia podstawy 

wysokości dotacji udzielanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jej przeznaczenia oraz 

uprawnienia kontrolne organów jednostek samorządu terytorialnego. 

Minister Edukacji Narodowej13 określił sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej  

na 2015 r. pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu 

realizowanych zadań oświatowych. 

Rozporządzenie Rady Ministrów14 określiło szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom 

objętym Rządowym Programem Pomocy Uczniom w 2015 r. – Wyprawka szkolna. Pomoc na 

dofinansowanie zakupu podręczników udzielana jest uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 

2015/2016 do klas III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  

i klasy IV technikum. 

Rozporządzenie Rady Ministrów15 w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania  

w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” określiło zasady udzielania wsparcia 

finansowego organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, 

szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych. Wsparcie to może być udzielone  

w latach 2015 - 2018 ze środków budżetu państwa na realizację działań wspierających szkoły  

w realizacji przedsięwzięć: promujących aktywność uczniów, kształtowanie w nich otwartej, 

prospołecznej postawy, rozwijających umiejętności psychospołeczne, kształtujące więzi 

interpersonalne między uczniami, włączających w życie społeczne uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej oraz integrujących  

z lokalnym środowiskiem. Wsparcia finansowego udziela się m.in. w formie dotacji celowej dla 

                                                      
11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
(Dz.U. z 2015 poz. 6). 
12 Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.,  
poz. 357 ze zm.). 

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1977). 
14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 938). 

15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania 
w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. z 2015  r., poz. 972). 
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jednostki samorządu terytorialnego, osób prawnych innych niż jednostki samorządu terytorialnego 

oraz osób fizycznych - będących organami prowadzącymi szkoły. Organ prowadzący może 

otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły. 

Uchwalanie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego, 

należy do wyłącznej kompetencji organów stanowiących gminy. Stawki te nie mogły przekroczyć 

górnych granic ustalonych przez Ministerstwo Finansów w obwieszczeniu16 oraz w komunikatach 

Prezesa GUS określających średnie ceny skupu żyta17 i sprzedaży drewna18.  

Minister Gospodarki19 określił wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa 

domowego według kryterium ilości osób w rodzinie. Przyznawanie dodatku energetycznego jest 

zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. 

Przeprowadzenie wyborów do parlamentu w dniu 25 października 2015 r., jak również dwóch 

tur wyborów prezydenckich (10 i 24 maja 2015 r.) finansowane było z budżetu państwa, z dotacji 

celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  

Na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego20, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

na 2015 r. zwiększyła się z 37,53% do 37,67%. 

Analizę opracowano na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach z wykonania 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej21 oraz rozporządzenie Ministra Finansów  

w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych22 

przez 70 gmin, miasto na prawach powiatu, 11 powiatów oraz województwo samorządowe.  

                                                      
16 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków  
i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718). 

17 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r.,  
poz. 935). 

18 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 955). 

19 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego 
obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 291). Obwieszczenie Ministra 
Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 
2015r.  do 30 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 377). 

20 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U t.j. z 2015 r., poz. 513). 

21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(Dz.U. z 2014 r., poz. 119 ze zm). 

22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. t.j. z 2014 r., poz.1773). 
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2. REALIZACJA BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2015 R. 

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków 

Jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego w kwotach zbiorczych  

w poszczególnych typach j.s.t. nie zrealizowały w pełni zaplanowanych dochodów  

(z wyjątkiem miasta na prawach powiatu) i wydatków. Dochody ogółem oraz wydatki ogółem w 

stosunku do planu wszystkich j.s.t. województwa opolskiego w 2015 roku zostały wykonane wyżej 

niż w kraju. Dochody ogółem j.s.t. województwa opolskiego stanowiły 99,3% kwoty planowanej, 

podczas gdy w kraju wyniosły 98,9%. W odniesieniu do wydatków ogółem wskaźniki te wyniosły 

odpowiednio 94,9% i 94,2%. 

Poniższa tabela przedstawia dynamikę dochodów i wydatków jednostek samorządu 

terytorialnego poszczególnych szczebli, zbiorczo w województwie opolskim i w kraju23. 

T a b e l a  1  

Wyszczególnienie 

Wykonanie 
tys. zł 

Plan  
tys. zł 

Wykonanie 
tys. zł 

Wykonanie 
(4:3) 

Dynamika Struktura 

Polska 
woj. 

opolskie 
Polska* 

woj. 
opolskie 

2014 r. 2015 r. 2015 r. % % % % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dochody 

Ogółem  
4 533 192 4 594 416 4 564 259 99,3 102,4 100,7 100,0 100,0 dochody j.s.t., 

w tym: 

- gminy 2 655 766 2 751 450 2 726 449 99,1 103,7 102,7 44,0 59,7 

- miasto na 

prawach powiatu 
625 573 641 872 647 865 100,9 103,2 103,6 28,3 14,2 

- powiaty 772 396 768 571 764 911 99,5 99,6 99,0 11,9 16,8 

- województwo 

samorządowe 
479 458 432 523 425 034 98,3 96,4 88,6 8,6 9,3 

Wydatki 

Ogółem 
4 558 222 4 711 226 4 470 761 94,9 99,8 98,1 100,0 100,0 wydatki j.s.t., 

w tym: 

- gminy 2 677 839 2 851 544 2 679 092 94,0 101,0 100,0 43,8 59,9 

- miasto na 

prawach powiatu 
630 131 667 041 640 243 96,0 100,2 101,6 29,0 14,3 

- powiaty 778 281 784 146 759 917 96,9 98,6 97,6 11,9 17,0 

- województwo 

samorządowe 
471 971 408 496 391 509 95,8 94,3 83,0 8,8 8,8 

*w strukturze nie przedstawiono danych dotyczących m.st. Warszawy, którego dochody stanowiły 7,2% ogółu 

dochodów j.s.t., a wydatki stanowiły 6,5% ogółu wydatków j.s.t., dlatego struktura krajowa nie sumuje się do 
100%. 

 

                                                      
23 Dane dotyczące wyników uzyskanych przez j.s.t. w skali kraju pochodzą ze „Sprawozdania z działalności 
regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku”, 
zamieszczonego na stronie internetowej www.rio.gov.pl. 
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Dochody jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2015 r. wyniosły 

4 564 259 tys. zł24. Poziom wykonania planu ukształtował się od 98,3% w województwie 

samorządowym do 100,9% w mieście na prawach powiatu.  

Dochody majątkowe w 2015 r. wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego wyniosły 355 338 tys. zł, a dochody bieżące 4 208 921 tys. zł i zostały zrealizowane 

odpowiednio w 91,9% i 100,0%. 

W 2015 r. wydatki ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego 

wykonane zostały w wysokości 4 470 761 tys. zł (94,9% planu). Realizacja planu wydatków 

zawierała się w przedziale od 94,0% w gminach do 96,9% w powiatach. 

Do wydatków bieżących j.s.t. zalicza się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

dotacje przekazane innym samorządom, wydatki związane z obsługą długu publicznego  

oraz udzielanymi poręczeniami i gwarancjami, a także pozostałe wydatki związane  

z funkcjonowaniem j.s.t. i jednostek im podległych. Wydatki bieżące wyniosły 3 860 629 tys. zł  

i zrealizowane zostały na poziomie 95,6%.  

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki ponoszone na inwestycje, zakupy inwestycyjne, 

dotacje inwestycyjne oraz wydatki kapitałowe. Wydatki te wyniosły 610 132 tys. zł i zrealizowano je  

w wysokości 90,6%. 

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego zamknęły rok 

budżetowy (per saldo) nadwyżką w wysokości 93 498 tys. zł. Łącznie nadwyżkę budżetową 

wypracowały na koniec roku 54 gminy, 8 powiatów, miasto na prawach powiatu i województwo 

samorządowe w kwocie 143 975 tys. zł, a deficyt budżetowy jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego wyniósł 50 477 tys. zł. Rok budżetowy zamknięto deficytem w 16 

gminach i 3 powiatach (w roku ubiegłym łącznie w 41 jednostkach). 

Na poniższym wykresie zaprezentowano planowany i wykonany wynik budżetowy per saldo  

w 2015 r. w poszczególnych typach j.s.t. województwa opolskiego. 

                                                      
24 Wszelkie kwoty wykazane w analizie zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych. Do opracowania przyjęto bazę 
danych z wg stanu na dzień 13 maja 2016 r. 
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Deficyt operacyjny25 wystąpił w 1 jednostce w wysokości 547 tys. zł, natomiast pozostałe  

82 jednostki wypracowały nadwyżkę operacyjną w łącznej kwocie 348 839 tys. zł. 

Do uchwalania budżetów j.s.t. mają zastosowanie regulacje zawarte w art. 242 ustawy  

o finansach publicznych26, które wprowadziły zakaz planowania wydatków bieżących większych 

niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na koniec 

roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W analizowanym okresie 

wszystkie jednostki naszego województwa spełniły ustawowe wymogi wynikające z cytowanego 

przepisu.  

Obowiązujący indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy  

o finansach publicznych27 spełniły na koniec 2015 r. wszystkie jednostki naszego województwa28. 

                                                      
25 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku 
osiągania wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną, a w przypadku ujemnych wartości stanowi deficyt 
operacyjny. 

26 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Art. 242, ust. 1 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące 
są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.  
Art. 242, ust. 2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody 
bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. 

27 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – Art. 243 Organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku 
budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym 
roku budżetowym: 
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku 
odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, 
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z 
należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 
3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji  
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2.2. Dynamika dochodów i wydatków 

W porównaniu do roku ubiegłego, łączne dochody j.s.t. województwa opolskiego uległy 

zwiększeniu o 0,7%29. Wzrost dochodów nastąpił w gminach i mieście na prawach powiatu 

odpowiednio o 2,7% i 3,6%, natomiast w powiatach i województwie samorządowym nastąpił ich 

spadek o 1,0% i 11,4%. Uzyskane dochody bieżące wzrosły o 1,8%, a dochody majątkowe 

zmalały o 10,4%. Wzrost dochodów bieżących wystąpił we wszystkich typach j.s.t. z wyjątkiem 

samorządowego województwa opolskiego, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu we 

wszystkich typach. 

W porównaniu do roku poprzedniego, wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o 1,9%. Na taki 

wynik złożył się spadek wydatków majątkowych o 18,7% oraz wzrost wydatków bieżących o 1,4%. 

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu we wszystkich typach j.s.t. województwa opolskiego. 

Wydatki bieżące wzrosły w gminach oraz mieście na prawach powiatu, a w pozostałych typach 

(powiatach i województwie samorządowym) zmniejszyły się. 

2.3. Struktura dochodów i wydatków 

Analiza struktury dochodów ogółem j.s.t. województwa opolskiego, w odniesieniu do źródeł ich 

pochodzenia wskazuje, że ze względu na możliwości kształtowania wielkości budżetu, jest ona mniej 

korzystna od krajowej, ponieważ przeważają w niej wpływy pochodzące z budżetu państwa.  

W strukturze dochodów ogółem, udział dochodów własnych był o 1,4 punktu procentowego niższy niż  

w kraju. W gminach, mieście na prawach powiatu i powiatach udział dochodów własnych był wyższy niż 

średni dla danej grupy w kraju – odpowiednio o 4,8; 3,8 i 2,3 punktu procentowego. Najbardziej 

niekorzystna, w porównaniu z krajową, była struktura województwa samorządowego z uwagi na niższy  

o 9,0 punktu procentowego udział dochodów własnych. 

T a b e l a  2  

Wyszczególnienie 

Polska (%) woj. opolskie (%) 

ogółem 
dochody 
własne 

dotacje subwencje ogółem 
dochody 
własne 

dotacje subwencje 

Dochody wszystkich j.s.t.: 100,0 52,0 22,2 25,8 100,0 50,6 21,1 28,3 

- gminy 100,0 49,7 21,3 29,0 100,0 54,5 18,6 26,9 

-  miasto na prawach powiatu 100,0 59,9 18,2 21,9 100,0 63,7 12,3 24,0 

- powiaty 100,0 33,5 24,0 42,4 100,0 35,8 20,6 43,6 

- województwo samorządowe 100,0 41,8 46,5 11,6 100,0 32,8 51,5 15,7 

 

                                                                                                                                                                                
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat 
relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 
do dochodów ogółem budżetu. 
28 Na podstawie uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, po uwzględnieniu wykonania w latach 
2012-2014. 

29 Wskaźnik inflacji w 2015 roku wyniósł (-0,9%). 
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Strukturę dochodów poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego w 2015 roku przedstawia wykres.  

 

Dochody bieżące stanowiły 92,2% łącznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego, a dochody majątkowe 7,8%. 

Struktura wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego różni się od 

średnich wyników dla kraju. Niekorzystnie na tle kraju prezentuje się struktura wydatków 

wszystkich grup j.s.t. naszego województwa, gdyż udział wydatków bieżących był wyższy od 

średnich wyników w Polsce, a wydatków majątkowych niższy od wyników krajowych. 

 

T a b e l a  3  

Wyszczególnienie 

Polska (%) woj. opolskie (%) 

wydatki 
bieżące 

wydatki  
majątkowe 

wydatki 
bieżące 

wydatki 
majątkowe 

Wydatki wszystkich j.s.t.: 80,4 19,6 86,4 13,6 

- gminy 83,1 16,9 87,0 13,0 

- miasto na prawach powiatu 79,7 20,3 88,6 11,4 

- powiaty 85,4 14,6 88,9 11,1 

- województwo samorządowe 54,9 45,1 73,3 26,7 

 

Strukturę wydatków poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego przedstawiono na wykresie. 
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2.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

Łączne dochody pochodzące ze środków europejskich i zagranicznych wyniosły 

231 035 tys. zł, co stanowiło 5,1% ogółu dochodów jednostek samorządu terytorialnego30  

(w 2014 r. 304 718 tys. zł, co stanowiło 6,7%). W ostatnich trzech latach daje się zauważyć 

naprzemienny wzrost i spadek udziałów środków europejskich i zagranicznych w dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych środków w 2015 r. była o 24,2% niższa od kwoty 

z 2014 r. i o 13,5% z roku 2013.  

T a b e l a  4  

Dochody pochodzące ze środków 
unijnych i zagranicznych 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 
Dynamika 
2014/2013 

Dynamika 
2015/2014 

 (%)  (%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 267 136 304 718 231 035 114,1 75,8 

Udział w dochodach ogółem (%) 6,1 6,7 5,1 x x 

 

Łączne wydatki finansowane ze środków europejskich i zagranicznych wyniosły 

181 608 tys. zł, co stanowiło 4,1% ogółu wydatków jednostek samorządu terytorialnego, a w roku 

ubiegłym 6,9% ogółu wydatków. W latach 2013-2015 wydatki te, podobnie jak dochody, 

naprzemiennie rosły i malały. W 2015 r. w przypadku wydatków finansowanych ze środków 

europejskich i zagranicznych nastąpiło ich zmniejszenie w odniesieniu do kwot z roku ubiegłego  

o 42,0%, a w odniesieniu do roku 2013 o 30,7%. 

 

                                                      
30 Z uwagi na przyjętą metodologię uzyskiwania danych dotyczących środków pomocowych, do wyliczenia dochodów  
i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań uwzględniono w całej analizie tylko paragrafy klasyfikacji budżetowej 
oznaczone czwartą cyfrą: 1, 3, 5, 7 i 8. 
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T a b e l a  5  

Wydatki pochodzące ze środków 
unijnych i zagranicznych 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Dynamika 
2014/2013 

Dynamika 
2015/2014 

 (%)  (%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 262 047 313 252 181 608 119,5 58,0 

Udział w wydatkach ogółem (%) 6,1 6,9 4,1 x x 

 

W załączniku 22 zaprezentowano dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

wszystkich j.s.t. województwa opolskiego. 

Różnica między dochodami a wydatkami pochodzącymi ze środków europejskich  

i zagranicznych wynika z faktu, że środki te częściowo stanowią refundację uprzednio 

poniesionych przez samorząd wydatków i wpływają do budżetów po rozliczeniu kosztów 

przedsięwzięcia. Zmniejszenie tych dochodów i wydatków obecnie wynika z zakończenia w 2015 r. 

rozliczeń Perspektywy Finansowej UE 2007-2013. 

2.5. Dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

Poszczególne pozycje budżetowe przeliczone na mieszkańca, w sposób obiektywny obrazują 

wielkości osiągniętych dochodów i wydatków. 

W załączniku 18 przedstawiono kwoty: dochodów ogółem, dochodów własnych,  

skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, wydanych decyzji, 

przez organ podatkowy, a także wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych w przeliczeniu na 

1 mieszkańca w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego31. 

T a b e l a  6  

Wyszczególnienie 
Polska  

(zł) 
woj. opolskie  

(zł) 

Dochody per capita 

- gminy 3 396 3 100 

- miasto na prawach powiatu 5 161 5 423  

- powiaty 917 870 

- województwo samorządowe 445 426 

Wydatki per capita 

- gminy 3 292 3 046 

- miasto na prawach powiatu 5 224 5 359 

- powiaty 908 864 

- województwo samorządowe 447 392 

Wydatki majątkowe per capita 

- gminy 561 396 

- miasto na prawach powiatu 1 060 594 

- powiaty 133 98 

- województwo samorządowe 202 105 

                                                      
31 Liczba ludności województwa opolskiego wg danych GUS na 30.06.2015 r. wyniosła 999 tys. mieszkańców. 
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Z przedstawionych danych wynika, że zarówno dochody ogółem jak i wydatki ogółem na 

mieszkańca jedynie w mieście na prawach powiatu były wyższe od średnich dla kraju  

w jednostkach tego typu. W gminach, powiatach i województwie samorządowym dochody i wydatki 

per capita były mniejsze od średnich w kraju.  

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca, we wszystkich typach jednostek 

województwa opolskiego były niższe od średnich uzyskanych w kraju.  

3. WYKONANIE BUDŻETÓW GMIN W 2015 R. 

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

Gminy województwa opolskiego zaplanowały dochody w wysokości 2 751 450 tys. zł,  

a wykonały je w kwocie 2 726 449 tys. zł. Plan dochodów ogółem wykonany został w 99,1%, co 

wynikało z realizacji w 41 jednostkach dochodów niższych od zaplanowanych i w 29 jednostkach 

dochodów większych niż zakładane. Najwyższe wykonanie planu wystąpiło w gminie Gogolin 

(108,0%), gdzie ponadplanowe dochody uzyskano m.in. z podatku od nieruchomości oraz  

z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Najniżej plan swoich 

dochodów wykonała gmina Byczyna (87,7%). Na niskie wykonanie dochodów gminy wpłynęło 

niewykonanie planu dochodów m.in. z tytułu z podatku od nieruchomości, a także dotacji celowych 

w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich i zagranicznych. 

Realizację budżetów przez poszczególne gminy przedstawia załącznik 1. 

Dochody bieżące gmin w 2015 r. wykonano w kwocie 2 554 011 tys. zł (tj. 93,7% planu). 

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych typach gmin kształtowało się od 92,3%  

w gminach wiejskich, przez 93,2% w gminach miejskich do 94,4% w gminach miejsko-wiejskich. 

Gminy uzyskały łącznie 172 438 tys. zł dochodów majątkowych i wykonały je na poziomie 

88,2%. Najwięcej dochodów majątkowych – 17 263 tys. zł uzyskała gmina Kędzierzyn-Koźle. 

Pozyskane przez nią środki pochodziły głównie z dotacji celowych otrzymanych w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych oraz dotacji  

z budżetu państwa na realizację inwestycji. Najniższe dochody majątkowe uzyskała gmina Polska 

Cerekiew – 52 tys. zł. 

Dochody własne gmin w 2015 r. wyniosły ogółem 1 484 838 tys. zł i stanowiły 99,4% 

zakładanego planu. Podstawowym ich źródłem były wpływy z podatku od nieruchomości, udziały  

w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe dochody. 

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości nie zostało zrealizowane  
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w zaplanowanej wysokości i wyniosło odpowiednio: 78,6%, 97,5%, 99,0% i 99,1%. Realizacja 

pozostałych źródeł dochodów własnych przewyższała zakładany plan i kształtowała się  

w przedziale od 100,6% w podatku od czynności cywilnoprawnych do 115,7% w udziałach  

w podatku dochodowym od osób prawnych. 

Dochody własne gmin, na skutek ustalenia przez organy stanowiące niższych stawek 

podatków (głównie podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych), były 

mniejsze od możliwych do uzyskania o 121 227 tys. zł. Udzielone przez gminy ulgi i zwolnienia 

spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów gmin o 32 315 tys. zł, natomiast skutki decyzji 

w sprawach odroczeń terminów płatności, rozłożenia płatności na raty i umorzenia zaległości 

podatkowych wyniosły 6 528 tys. zł. 

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych na skutek potrącenia z wzajemnej, bezspornej  

i wymagalnej wierzytelności podatnika i przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych  

na rzecz gminy32 wystąpiło w gminie Paczków na łączną kwotę 7 tys. zł. 

Subwencja ogólna w 2015 r. została przekazana gminom województwa opolskiego przez 

Ministerstwo Finansów w wysokości 733 969 tys. zł i stanowiła blisko 100% zakładanego planu.  

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich gmin wyniosła 605 705 tys. zł, część 

wyrównawczą otrzymało 62 gmin w kwocie 119 654 tys. zł, natomiast część równoważącą 

uzyskały 43 gminy w kwocie 7 960 tys. zł. Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 649 tys. zł 

przekazano 4 gminom województwa opolskiego (Dobrzeń Wielki, Gogolin, Paczków, Skarbimierz). 

Wykonanie dotacji celowych w gminach w 2015 r. wyniosło 507 642 tys. zł (tj. 97,1% planu).  

Wszystkie dotacje celowe wykonane były poniżej planowanej kwoty. Ich realizacja wahała się 

od 80,4% na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej do 99,2% na zadania z zakresu 

administracji rządowej. 

Gminy województwa opolskiego zaplanowały wydatki ogółem na poziomie 2 851 544 tys. zł,  

a wykonały w kwocie 2 679 092 tys. zł (tj. w 94,0%). Największe wykonanie planu wydatków 

ogółem wyniosło 97,9% i wystąpiło w gminach Krapkowice oraz Paczków. Natomiast najniższe w 

gminie Rudniki (81,9%). Niskie wykonanie planu wydatków ogółem w gminie Rudniki wynikało z 

niezrealizowania zakładanego planu wydatków majątkowych, które wyniosło 59,3%. 

Wydatki bieżące gmin w 2015 r. wykonano w kwocie 2 330 835 tys. zł, która stanowiła 94,7% 

zakładanego planu. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych typach gmin kształtowało 

się od 93,8% w gminach wiejskich, przez 95,0% w gminach miejsko-wiejskich do 95,5% w 

gminach miejskich. 

                                                      
32 Art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. j.t. z 2012 r., poz. 749,  
ze zm.). 



 16 

W poszczególnych źródłach wydatków bieżących, najmniejsze wykonanie planu wystąpiło w 

wydatkach na obsługę długu (82,4%), a największe w dotacjach bieżących z budżetu (98,0%). 

Gminy wykonały wydatki majątkowe w kwocie 348 257 tys. zł (tj. 89,0% zakładanego planu),  

z czego na inwestycje przeznaczono 332 367 tys. zł (tj. 88,7% planu), co stanowiło 95,4% 

wydatków majątkowych. Pozostała kwota 15 890 tys. zł dotyczyła zakupu udziałów w spółkach 

prawa handlowego (tj. 0,6% wydatków ogółem). 

3.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

W porównaniu do roku poprzedniego, łączne dochody gmin wzrosły o 2,7%. Wzrost dochodów 

nastąpił również we wszystkich typach gmin: w miejskich o 6,5%, w wiejskich o 2,6%  

i w miejsko-wiejskich o 1,9%. 

T a b e l a  7  

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem 

budżety 

gmin 

w tym gminy: 

miejskie 
miejsko -

wiejskie 
wiejskie 

Dochody 

1. Plan 2015 r. (tys. zł) 2 751 450 328 292 1 617 000 806 159 

2. Wykonanie 2015 r. (tys. zł) 2 726 449 334 271 1 602 792 789 386 

3. Wykonanie 2014 r. (tys. zł) 2 655 765 313 762 1 572 811 769 192 

4. Wykonanie planu 2:1 (%)  99,1% 101,8% 99,1% 97,9% 

5. Dynamika wykonania 2:3 (%) 102,7% 106,5% 101,9% 102,6% 

 

Dochody własne gmin w 2015 r. były wyższe o 3,1% od ubiegłorocznych. W porównaniu  

z rokiem 2014, największy wzrost tych dochodów nastąpił w podatku od spadków i darowizn  

o 793 tys. zł (o 29,6%), a największy spadek o 1 918 tys. zł (o 26,8%) dotyczył opłaty skarbowej. 

Kwota subwencji ogólnej była wyższa od ubiegłorocznej o 2,7%. Zmniejszeniu uległo 

uzupełnienie subwencji ogólnej (o 14,7%), a w pozostałych częściach odnotowano wzrost (części 

oświatowej – o 2,9%, wyrównawczej – o 1,4% i równoważącej – o 5,5%). 

Dotacje celowe przekazane gminom w 2015 r. były wyższe od ubiegłorocznych o 1,5%.  

Na zwiększenie ogólnej kwoty dotacji największy wpływ miały wyższe kwoty dotacji  

m.in. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

(o 132,2%) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego (o 48,6%). Najmniejsze dotacje przekazano gminom na zadania  

z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (676 tys. zł), które zmniejszyły się o 54,8%. Spadek 

ten spowodowany był zmianą zasad finansowania podręczników dla uczniów. W 2015 r. 

równolegle z rządowym programem „Wyprawka Szkolna”, realizowano dodatkowe wsparcie 

finansowe dla uczniów w postaci bezpłatnych podręczników dla uczniów klas drugich  

i czwartych szkół podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjów. 
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      T a b e l a  8  

Lp. Wyszczególnienie 
Ogółem 
budżety 

gmin 

w tym gminy: 

miejskie 
miejsko -
wiejskie 

wiejskie 

Wydatki 

1. Plan 2015 r. (tys. zł) 2 851 544 348 650 1 684 746 818 148 

2. Wykonanie 2015 r. (tys. zł) 2 679 092 329 013 1 591 175 758 905 

3. Wykonanie 2014 r. (tys. zł) 2 677 839 322 110 1 582 287 773 442 

4. Wykonanie planu 2:1 (%)  94,0% 94,4% 94,4% 92,8% 

5. Dynamika wykonania 2:3 (%) 100,0% 102,1% 100,6% 98,1% 

 

W 2015 r. wydatki gmin województwa opolskiego kształtowały się na podobnym poziomie jak 

w roku poprzednim. Wzrost wydatków nastąpił w gminach miejskich o 2,1% i w miejsko-wiejskich  

o 0,6%. Natomiast spadły w gminach wiejskich o 1,9%. 

Wydatki majątkowe gmin, w odniesieniu do roku 2014, zmniejszyły się o 23,0%. Największy 

wzrost wydatków majątkowych odnotowano w gminie Lubsza (o 607,5%), a największy spadek  

w gminie Polska Cerekiew (o 96,3%). Znaczący wzrost wydatków majątkowych w gminie Lubsza 

spowodowany był budową Domu Ludowego we wsi Lubsza. 

W porównaniu do roku ubiegłego, wydatki bieżące wzrosły o 2,3%. Wydatki bieżące służyły 

głównie finansowaniu obligatoryjnych zadań własnych samorządu tego szczebla.  

W poszczególnych rodzajach wydatków bieżących nastąpił ich wzrost, z wyjątkiem wydatków na 

obsługę długu, które zmalały o 16,7%. Wzrost kształtował się od 1,8% na pozostałe wydatki 

bieżące do 7,5% na dotacje bieżące z budżetu. 

W 2015 r. gminy nie dokonały wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. 

Wpłat do budżetu państwa w łącznej wysokości 4 902 tys. zł, z przeznaczeniem na część 

równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, dokonały gminy: Skarbimierz, Gogolin, Dobrzeń Wielki. 

W 2014 roku wpłat dokonały 4 gminy: Skarbimierz, Gogolin, Dobrzeń Wielki i Polska Cerekiew, na 

kwotę 5 036 tys. zł. 

3.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody bieżące w ogólnej kwocie dochodów gmin stanowiły 93,7%, a pozostałe 6,3%  

to dochody majątkowe. Najniższy udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wystąpił  

w gminie Polska Cerekiew (0,4%), a najwyższy w gminie Skarbimierz (23,3%). 

W strukturze dochodów ogółem gmin województwa opolskiego udział dochodów własnych  

w ostatnich trzech latach miał tendencję wzrostową. Natomiast subwencja ogólna w latach  

2013-2014 malała, a w 2015 roku pozostała na poziomie z roku poprzedniego. Udział dotacji 

celowych w strukturze dochodów ogółem w porównaniu do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu. 
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W strukturze dochodów gmin województwa opolskiego w 2015 roku dominujący udział miały 

dochody własne – 54,5%. Subwencja ogólna i dotacje celowe wyniosły odpowiednio: 26,9%; 

18,6%.  

Załączniki 2a i 2b przedstawiają strukturę dochodów poszczególnych gmin województwa 

opolskiego.  

Dochody własne stanowiły najważniejsze źródło dochodów gmin. Największy ich udział  

w dochodach ogółem wystąpił w gminach miejskich – 65,4%, a najmniejszy w gminach wiejskich  

– 48,6%. W gminach miejsko-wiejskich dochody te stanowiły 55,1% dochodów ogółem. 

W poszczególnych gminach udział dochodów własnych w dochodach ogółem był jeszcze 

bardziej zróżnicowany i zawierał się w przedziale od 24,1% w Zębowicach do 75,1% w Gogolinie.  

 

T a b e l a  9 

Lp. 
Wyszczególnienie 

2014 r. 2015 r. 

tys. zł % tys. zł % 

Dochody własne 1 440 809 100,0 1 484 838 100,0 

1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20 012 1,4 25 805 1,7 

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 450 370 31,3 483 762 32,6 

3. Podatek rolny 90 995 6,3 81 091 5,5 

4. Podatek od nieruchomości 491 382 34,1 503 468 33,9 

5. Podatek od środków transportowych 17 077 1,2 18 245 1,2 

6. Podatek od spadków i darowizn 2 675 0,2 3 468 0,2 

7. Opłata skarbowa 7 161 0,5 5 243 0,4 

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 818 1,4 21 578 1,5 

9. Opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi 78 661 5,5 79 738 5,4 

10. Pozostałe dochody własne 261 657 18,2 262 440 17,7 

 

Dane z tabeli wskazują, że struktura dochodów własnych, na przestrzeni ostatnich dwóch lat, 

nie uległa zmianom. Różnice w wielkości udziału nie przekroczyły 1 punktu procentowego. 
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Największą zmianę odnotowano w odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (udział z tego tytułu zwiększył się o 1,3 punktu procentowego).  

W strukturze dochodów własnych gmin największy udział miały dochody pochodzące z podatku  

od nieruchomości (33,9%) i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (32,6%). 

Pozostałe dochody własne stanowiły 17,7%. Inne źródła dochodów własnych nie przekroczyły  

w strukturze 6%. 

Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa była drugim, co do wielkości,  

źródłem dochodów gmin. Jej udział w strukturze dochodów ogółem wyniósł 26,9%,  

osiągając 32,5% w gminach wiejskich, 26,1% w gminach miejsko-wiejskich i 17,5% w gminach 

miejskich. W poszczególnych gminach, największy udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem 

wystąpił w Lasowicach Wielkich (50,3%), a najmniejszy w Skarbimierzu (15,6%). 

Udział dotacji celowych w dochodach ogółem wyniósł 18,6%, osiągając w poszczególnych 

typach gmin: 18,8% - gminy miejsko-wiejskie i wiejskie oraz 17,1% - miejskie. W roku 2015 dotacje 

celowe w największym stopniu zasiliły budżet gminy Kamiennik – 37,9%, a w najmniejszym gminy 

Dobrzeń Wielki – 6,5%.  

Kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiła ponad połowę kwoty 

wszystkich otrzymanych dotacji (50,2%). Następnymi pod względem wielkości dotacjami celowymi 

były dotacje na zadania własne (28,9%) oraz w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich i zagranicznych (17,2%). Pozostałe rodzaje dotacji celowych nie 

przekroczyły poziomu 2,5% (każda z osobna). 

Dotacje celowe otrzymane na inwestycje stanowiły średnio 4,5% w strukturze dochodów 

ogółem gmin, tj. o 0,1 punktu procentowego więcej niż przed rokiem. Gmina Zębowice otrzymała 

dotacje na inwestycje stanowiące 19,6% jej dochodów ogółem, a gminy Murów i Tarnów Opolski 

nie otrzymały w 2015 r. żadnych dotacji z przeznaczeniem na inwestycje. 

Strukturę wydatków poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki 5a i 5b. 
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Struktura wydatków w okresie ostatnich trzech lat kształtowała się na podobnym poziomie. 

Średnio wydatki bieżące stanowiły 87,0% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe 

wynosiły 13,0% wydatków ogółem. 

 

Wśród wydatków bieżących dominujący udział miały wydatki na wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi (41,8% wydatków ogółem). Najmniejszy ich udział w strukturze wydatków wystąpił  

w gminie Skarbimierz (24,0%), a największy w gminie Polska Cerekiew (52,3%). 

Kolejną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmowały pozostałe wydatki bieżące, które 

osiągnęły poziom 38,4% wydatków ogółem. Najniższy udział tych wydatków w strukturze wystąpił 

w gminie Walce (27,3%), a najwyższy w gminie Kamiennik (47,0%).  

Dotacje udzielone z budżetów gmin na zadania bieżące wyniosły 6,1% wydatków ogółem. 

Udział tych dotacji w strukturze wydatków wyniósł od 0,6% w gminie Lasowice Wielkie  

do 15,4% w Lubrzy. Zróżnicowanie stopnia realizacji tej grupy wydatków bieżących wynikało  

z przyjętego przez konkretną jednostkę sposobu realizacji nałożonych na nią zadań ustawowych. 

Udział wydatków na obsługę długu w strukturze wydatków ogółem wyniósł 0,7%.  

Największa ich wielkość wystąpiła w gminie Skarbimierz (2,0%), a najmniejsza w gminie 

Zdzieszowice (0,01%). 

W grupie wydatków majątkowych przeważającą kwotę stanowiły wydatki na inwestycje,  

których źródłem finansowania były zarówno środki własne, środki europejskie i zagraniczne,  

jak i zwrotne przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji 

komunalnych. 
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W gminach wiejskich wydatki majątkowe stanowiły 14,8% ogółu ich wydatków, w gminach 

miejskich – 13,2%, a w gminach miejsko-wiejskich – 12,1%. Wyniki uzyskane przez gminę 

Zębowice, która przeznaczyła na cele rozwojowe najwięcej środków – 37,7% oraz przez gminę 

Polska Cerekiew, gdzie 1,5% wydatków skierowano na inwestycje, wskazują na ogromne 

zróżnicowanie udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w gminach województwa 

opolskiego.  

Strukturę wydatków ogółem, uwzględniającą poszczególne działy klasyfikacji budżetowej 

przedstawiają załączniki 6a i 6b33 oraz poniższy wykres. 

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 052 208 tys. zł, co stanowiło 39,3% wydatków gmin. 

Udział wydatków „oświatowych” kształtował się w poszczególnych typach gmin na poziomie  

– 41,0% w gminach wiejskich, 39,2% w gminach miejsko-wiejskich i 35,8% w gminach miejskich. 

Udział ten osiągnął skrajne wartości w Tarnowie Opolskim – 51,8% i w Skarbimierzu – 22,6%.  

Na inwestycje w oświacie skierowano 6,1% wydatków inwestycyjnych gmin. 

Kolejną pozycję (432 804 tys. zł), co do wielkości udziału, zajmowały wydatki ponoszone  

w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, które 

stanowiły 16,1% wydatków ogółem (wzrost o 0,4 punktu procentowego). Związane były głównie z 

wypłatą różnego rodzaju zasiłków i realizacją świadczeń z opieki społecznej. W budżetach gmin 

miejskich wydatki te zajmowały – 17,8%, miejsko-wiejskich – 17,5%, a wiejskich – 12,7%.  

Największą część wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczyła gmina 

                                                      
33 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U t.j. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.). 

Dla celów analizy połączono wydatki z działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza oraz działów 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. 
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Kamiennik – 26,3%, najmniejszą gmina Dobrzeń Wielki – 6,1%. W strukturze wydatków 

inwestycyjnych gmin, inwestycje w zakresie pomocy społecznej stanowiły 3,2%. 

Wydatki na administrację publiczną stanowiły 11,1% ogółu wydatków, osiągając wielkość  

296 566 tys. zł i zwiększyły się o 0,5 punktu procentowego. Dotyczyły one między innymi kosztów 

funkcjonowania urzędów gmin. Inwestycje dokonywane w ramach tego działu stanowiły  

3,4% wydatków inwestycyjnych gmin. 

Wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,5% wydatków ogółem) 

wyniosły 254 758 tys. zł i związane były z gospodarką ściekową, ochroną wód, gospodarką 

odpadami, oczyszczaniem miast i wsi, utrzymaniem zieleni, oświetleniem placów i dróg.  

W porównaniu z rokiem ubiegłym, udział tych wydatków w strukturze nie uległ zmianom. 

Największy ich udział wystąpił w gminie Zębowice – 33,2%, a najmniejszy w Polskiej Cerekwi – 

2,7%. W strukturze wydatków inwestycyjnych gmin, inwestycje realizowane w ramach tego działu 

stanowiły 22,3%. 

Na pozostałe wydatki przeznaczono od 2,7% środków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo do 

5,6% w dziale 600 – Transport i łączność. 

 

W strukturze wydatków inwestycyjnych największy udział miały wydatki w dziale 600 – Transport  

i łączność, a najmniejszy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

3.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

W roku 2015 gminy zaplanowały dochody ze środków europejskich i zagranicznych  

w wysokości 99 807 tys. zł, a zrealizowały w łącznej kwocie 92 697 tys. zł, co stanowiło 3,4% ogółu 

ich dochodów (w roku 2014 – 4,1%). W kwocie przekazanych środków, dotacje na zadania 

bieżące stanowiły 7 600 tys. zł (8,2%), a dotacje na zadania inwestycyjne 79 722 tys. zł (91,8%). 
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Gminy wiejskie uzyskały 44 499 tys. zł dochodów ze środków europejskich i zagranicznych 

(48,0%), gminy miejsko - wiejskie – 36 600 tys. zł (39,5%), gminy miejskie – 11 598 tys. zł (12,5%).  

 

T a b e l a  10 

Dochody pochodzące ze środków 
unijnych i zagranicznych 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Dynamika 
2014/2013 

Dynamika 
2015/2014 

(%) (%) 
1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 82 161 109 403 92 697 133,2 84,7 

Udział w dochodach ogółem (%) 3,2 4,1 3,4 x x 

 

W ramach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich i zagranicznych,  

gminy zaplanowały wydatki w łącznej wysokości 57 578 tys. zł, a wykonały je w kwocie 

54 404 tys. zł, co stanowiło 2,0% wydatków ogółem gmin. W porównaniu do roku ubiegłego uległy one 

zmniejszeniu o 50,5%. Gminy wiejskie wydatkowały ze środków europejskich i zagranicznych 

23 153 tys. zł (42,6%), gminy miejsko - wiejskie – 22 391 tys. zł (41,1%), a gminy miejskie  

– 8 859 tys. zł (16,3%).  

T a b e l a  11 

Wydatki pochodzące ze środków 
unijnych i zagranicznych 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 
Dynamika 
2014/2013 

(%) 

Dynamika 
2015/2014 

(%) 
1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 81 444 109 846 54 404 134,9 49,5 

Udział w wydatkach ogółem (%) 3,2 4,1 2,0 x x 

 

3.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

Gminy województwa opolskiego planowały zamknąć rok budżetowy 2015 deficytem w łącznej 

wysokości 100 094 tys. zł. W wyniku wykonania budżetów osiągnęły one nadwyżkę budżetową  

w kwocie 47 356 tys. zł (w 2014 r. wynik wykonania budżetów gmin był ujemny i wyniósł 

22 073 tys. zł). Na taki rezultat złożyła się nadwyżka budżetowa wypracowana przez 54 gminy  

w wysokości 90 454 tys. zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 43 098 tys. zł uzyskany przez  

16 jednostek (w roku ubiegłym było 35 budżetów deficytowych, a w 2013  r. – 25). Największy 

deficyt wystąpił w gminie Nysa – 23 693 tys. zł, a najmniejszy w Lubrzy – 49 tys. zł. Nadwyżka 

budżetowa osiągnęła skrajne wartości w gminie Wołczyn - 2 tys. zł i Brzeg – 6 097 tys. zł. 
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Deficyt budżetowy był przez gminy finansowany z wolnych środków (w 38,9%) oraz 

instrumentów zwrotnych pochodzących z kredytów i pożyczek a także obligacji wyemitowanych 

przez j.s.t. (w 61,8%). 

Nadwyżkę operacyjną wypracowano we wszystkich 70 gminach województwa opolskiego. 

Największą jej wartość uzyskała gmina Kędzierzyn-Koźle – 16 846 tys. zł, a najmniejszą gmina 

Domaszowice – 92 tys. zł.  

Uzyskane w 2015 r. przychody w wysokości 289 561 tys. zł stanowiły 119,4% założonego 

planu. W odniesieniu do roku 2014, ich wielkość ogółem zmalała o 9,7%. 

Gminy zaciągnęły kredyty i pożyczki oraz wyemitowały obligacje w wysokości 119 677 tys. zł, 

tj. o 14,8% mniej niż przed rokiem. Przychody z tego tytułu uzyskało 46 gmin, przy czym najwięcej 

– 27 785 tys. zł gmina Nysa.  

Przychody z tytułu papierów wartościowych w kwocie 4 811 tys. zł. dotyczyły sprzedaży akcji 

ECO przez gminę Brzeg i Grodków. 

Przychody z tytułu wolnych środków34, wyniosły 128 575 tys. zł, a nadwyżka z lat ubiegłych35 

stanowiła kwotę 33 446 tys. zł. 

W strukturze przychodów ogółem największy udział miały wolne środki – 44,4%, a następnie 

przychody zwrotne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 

43,0%. W 2015 roku nastąpiła zmiana struktury przychodów. W latach poprzednich największy 

                                                      
34 Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

35 Nadwyżka z lat ubiegłych – saldo Ma konta 960 „Skumulowane wyniki budżetu” oznaczające nadwyżkę budżetową 
wypracowaną przez j.s.t. w ciągu wszystkich lat jej funkcjonowania. 
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udział w strukturze przychodów miały środki z tytułu kredytów i pożyczek, a następnie środki z 

tytułu wolnych środków.  

Tytułem spłaty udzielonych pożyczek 18 gmin uzyskało przychody w łącznej wysokości 

1 616 tys. zł.  

Rozchody budżetowe gmin województwa opolskiego w 2015 r., w porównaniu do roku 

ubiegłego, zwiększyły się o 4,4% i stanowiły kwotę 142 384 tys. zł. Złożyły się na nie głównie 

spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz obligacji w wysokości 141 927 tys. zł. 

W 2015 r. 6 gmin (Lubsza, Paczków, Pokój, Praszka, Radłów i Strzelce Opolskie) udzieliło 

pożyczek na łączną kwotę 458 tys. zł, podczas gdy przed rokiem kwota udzielonych pożyczek 

wyniosła 1 998 tys. zł (spadek o 77,1%). 

3.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe. 

Łączne zobowiązania gmin wyniosły 717 831 tys. zł (w 2014 r. – 738 655 tys. zł, a w 2013 r.  

– 712 573 tys. zł) i zmniejszyły się o 2,8% w porównaniu do roku 2014. Wartość zobowiązań  

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych 

stanowiła kwotę 717 127 tys. zł (99,9% wszystkich zobowiązań). 

Wartość zobowiązań wymagalnych ogółem zwiększyła się z 586 tys. zł w 2014 r. do poziomu 

705 tys. zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2015 r. wystąpiły w 7 gminach, przy czym  

w największej wysokości w gminie Olesno. 

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wystąpiły w łącznej wysokości  

66 081 tys. zł.  

Poziom zadłużenia gmin województwa opolskiego mierzony relacją kwoty zobowiązań  

do wykonanych dochodów wyniósł od 0,01% w Zdzieszowicach do 70,9% w Skarbimierzu. Średni 

poziom zadłużenia gmin wyniósł 26,3%. 

Wysoki wskaźnik poziomu zadłużenia (powyżej 50%), występował w 4 gminach: Kluczborku 

(50,8%), Byczynie (59,3%), Izbicku (64,9%) i Skarbimierzu (70,9%). 

Poziom zadłużenia nieprzekraczający 10% zrealizowanych dochodów wystąpił w 12 gminach. 

Należności wymagalne gmin województwa opolskiego wyniosły 317 451 tys. zł,  

co oznaczało ich wzrost, w porównaniu do 2014 roku, o kwotę 26 841 tys. zł, tj. o 9,2%.  

Należności te wystąpiły we wszystkich gminach, przy czym tak jak przed rokiem, najwyższe były  

w miastach: Kędzierzynie-Koźlu – 54 049 tys. zł i Brzegu – 41 872 tys. zł, a najniższe w gminach: 

Zębowice – 320 tys. zł oraz Pakosławice – 352 tys. zł. Należności wymagalne pochodziły m.in.  

z czynszów, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, podatków, należności zasądzonych, kar 

umownych, upomnień, opłat sądowych. 



 26 

4. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2015 R. 

Miasto na prawach powiatu (określane również jako powiat grodzki) realizuje zarówno zadania 

przypisane gminom, jak i zadania należące do powiatów. Na gospodarkę finansową miasta Opola 

mają wpływ unormowania odnoszące się zarówno do gmin, jak i do powiatów.  

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

Miasto Opole zrealizowało dochody na poziomie 647 865 tys. zł, co stanowiło 100,9% 

zaplanowanej kwoty. 

Dochody bieżące wykonano w wysokości 606 208 tys. zł i stanowiły one 100,9% 

zaplanowanej kwoty, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 41 657 tys. zł, tj. 101,6% 

planu.  

Głównym źródłem dochodów miasta Opola były dochody własne. Zostały one zrealizowane  

w wysokości 412 481 tys. zł, tj. 101,1% planu. Kolejnym źródłem dochodów była subwencja ogólna 

z budżetu państwa (155 636 tys. zł) wykonana w pełnej planowanej wysokości i dotacje celowe 

(79 748 tys. zł) wykonane w 101,8%.  

Wydatki miasta Opola zostały wykonane w wysokości 640 243 tys. zł, co stanowiło 96,0% 

planu rocznego. 

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 569 263 tys. zł, tj. 97,4% planu, a wydatki 

majątkowe 70 980 tys. zł tj. 86,1% planu. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynikało z 

niepełnej realizacji zadań inwestycyjnych.  

Realizacja planu wydatków bieżących według grup w mieście Opolu najniższa była w 

pozostałych wydatkach (94,5%), a najwyższa w wydatkach na obsługę długu (99,9%).  

Realizację budżetu miasta Opola przedstawiono w załączniku 8. 

4.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

W 2015 r. dochody miasta Opola wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 3,6%  

(tj. o 22 292 tys. zł), na co miał wpływ wzrost dochodów własnych o 6,0% i subwencji ogólnej  

z budżetu państwa o 0,3%. Wielkość otrzymanych dotacji celowych obniżyła się o 1,8%. 

Na wzrost dochodów własnych miasta Opola w analizowanym okresie, w ujęciu kwotowym 

największy wpływ miały pozostałe dochody własne oraz udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, a następnie w podatku od nieruchomości. 

W ujęciu procentowym największy wzrost (o 18,2%) dotyczył podatku od czynności 

cywilnoprawnych i pozostałych dochodów własnych (o 18,0%). 
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W odniesieniu do roku 2014, zarówno w ujęciu kwotowym jak i procentowym, w największym 

stopniu zmniejszyły się dochody z podatku od spadków i darowizn oraz z opłaty skarbowej. 

W porównaniu do roku poprzedniego, zwiększeniu uległy 2 części subwencji ogólnej,  

tj. oświatowa - o 1,3% i część równoważąca - o 4,9%. Uzupełnienie subwencji ogólnej zmniejszyło 

się o 57,4%. 

Kwoty dotacji celowych wzrosły w zakresie dotacji na zadania własne o 1,8%, dotacji na 

porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego o 1,9%. Odnotowano również ponad 

dziesięciokrotny wzrost kwoty dotacji z funduszy celowych tj. z 872 tys. zł w 2014 r. do 

9 513 tys. zł, a pozostałe rodzaje dotacji uległy zmniejszeniu. Dotacje celowe przekazane  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych. 

Wydatki budżetu miasta Opola wzrosły w porównaniu do roku 2014 o 1,6% (o 10 112 tys. zł). 

Wzrost wydatków związany był z wyższymi o 4,6% wydatkami bieżącymi, w tym wyższymi  

wydatkami na dotacje bieżące z budżetu, na wynagrodzenia wraz pochodnymi i na pozostałe 

wydatki bieżące. 

Wydatki majątkowe obniżyły się w 2015 r. o 17,3% (tj. o 14 880 tys. zł), w tym wydatki 

inwestycyjne o 15,0% (o 11 709 tys. zł). 

4.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody bieżące miasta Opola stanowiły 93,6% w ogólnej kwocie dochodów, a dochody 

majątkowe 6,4%. 

Strukturę dochodów ogółem miasta Opola w latach 2013-2015 w podziale na dochody własne,  

dotacje celowe i subwencje zobrazowano na poniższym wykresie. 
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W strukturze dochodów miasta Opola, w całym analizowanym okresie, przeważały dochody 

własne. Wynosiły one od 59,2% w roku 2013 do 63,7% w roku 2015. Wzrost udziału dochodów 

własnych jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ wielkość ta świadczy o potencjale jednostki.  

W roku 2015 do najwydajniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola zaliczyć należy 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek od nieruchomości. Udziały  

w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 24,9% dochodów ogółem, a podatek od 

nieruchomości 13,0%. Kolejnymi pod względem wielkości źródłem dochodów własnych były 

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3,8%) oraz z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 3,3%. Pozostałe źródła dochodów własnych zajmowały w strukturze 

dochodów udział mniejszy niż 3,0% każdy. 

W 2015 r. udział subwencji ogólnej z budżetu państwa w strukturze dochodów miasta wyniósł 

24,0% i obniżył się o 0,9 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Subwencja dla 

miasta Opola składała się z trzech części:  

- oświatowej wynoszącej 144 769 tys. zł (22,3% dochodów ogółem), 

- równoważącej w kwocie 9 526 tys. zł (1,5% dochodów ogółem), 

- uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1 341 tys. zł (0,2% dochodów ogółem). 

Udział dotacji celowych w strukturze dochodów miasta Opola w latach 2013-2015 

systematycznie spadał i na koniec analizowanego okresu wyniósł 12,3%. 

Największy udział w strukturze dochodów miasta miały dotacje na zadania z zakresu 

administracji rządowej - 6,3%. Obejmowały one przede wszystkim zadania w zakresie pomocy 

społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, 

administracji publicznej oraz oświaty i wychowania.  

Dotacje na zadania własne w wysokości stanowiły 2,1% dochodów miasta i przeznaczone były 

głównie na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej, oświatę i wychowanie, 

edukacyjną opiekę wychowawczą oraz transport. 

W ramach dotacji celowych otrzymanych w związku z realizacją programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich i zagranicznych, miasto Opole uzyskało 12 325 tys. zł, co 

stanowiło 1,9% jego dochodów, w tym na inwestycje zostało przeznaczonych 1,6% dochodów. 

Dotacje z funduszy celowych (przeznaczone w całości na inwestycje) stanowiły 1,5% 

dochodów miasta.  

Pozostałe rodzaje dotacji zajmowały w strukturze dochodów udział mniejszy niż 1,0%.  
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W kwocie łącznych wydatków miasta Opola w 2015 r. przeważały wydatki bieżące stanowiące 

88,9%.  

 

W łącznej kwocie wydatków największą grupę stanowiły wydatki na wynagrodzenia wraz 

pochodnymi 44,2% oraz pozostałe wydatki bieżące 34,5%.  

Wydatki majątkowe wykonane w roku 2015 stanowiły 11,1% wydatków ogółem i ich udział 

obniżył się w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 punktu procentowego. W ramach wydatków 

majątkowych ponad 93,0% stanowiły wydatki inwestycyjne, a pozostałą część wydatki na objęcie 

udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. 

Strukturę wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy 

wykres. 
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Największą część wydatków miasto Opole kierowało na oświatę oraz edukacyjną opiekę 

wychowawczą – 238 990 tys. zł. Wydatki obejmowały przede wszystkim prowadzenie i utrzymanie 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół 

zawodowych, artystycznych i innych jednostek oświatowych takich jak Centrum Kształcenia 

Praktycznego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna. Wydatki te stanowiły 37,3% ogółu wydatków. 

Drugim, po oświacie, kierunkiem wydatkowania środków była pomoc społeczna. W działach 

852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 

łącznie 84 993 tys. zł, tj. 13,3% środków, które związane były z m.in. prowadzeniem Domu 

Dziecka, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, realizacją zadań przez Miejskie Centrum 

Świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym  

i Uzależnionym, wypłatą dodatków mieszkaniowych, zasiłków i innych form pomocy. 

Kolejnym kierunkiem wydatkowania środków była administracja publiczna. Wydatki w dziale 

750 stanowiły 8,1% wszystkich wydatków.  

Struktura wydatków inwestycyjnych odbiegała od struktury wydatków ogółem, co 

zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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W przypadku inwestycji największą część wydatków miasta Opola stanowiły wydatki w dziale 

926 - Kultura fizyczna (31,4% w strukturze wydatków inwestycyjnych). Środki przeznaczono m.in. 

na przebudowę obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak”, modernizację sztucznego 

lodowiska „Toropol” oraz modernizację maszynowni lodowiska, rewitalizację terenu rekreacyjno-

sportowego przy ul. Dambonia, budowę boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki  

w Bierkowicach. 

W strukturze wydatków inwestycyjnych kolejną część zajmowały wydatki w dziale 600 - 

Transport i łączność (16,4%). W ramach tego działu zakupiono trzy niskopodłogowe autobusy na 

potrzeby komunikacji miejskiej, opracowano dokumentację budowy mostu w ciągu ul. 

Niemodlińskiej nad kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rzece Odrze, 

dokumentację rozbudowy ulic, przebudowę ulic, budowę ścieżek rowerowych i budowę wiat 

przystankowych. 

W ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano 11,4% 

wydatków inwestycyjnych na m.in. przebudowę i budowę układu komunikacyjnego i infrastruktury 

dla dzielnic Groszowice i Metalchem, zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów, 

budowę i modernizację oświetlenia ulicznego. 

4.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

Dochody miasta Opola zrealizowane ze środków europejskich i zagranicznych wyniosły 

13 233 tys. zł (w 2014 r. - 22 265 tys. zł), co stanowiło 2,0% ogółu dochodów. W porównaniu  

do roku ubiegłego, były one niższe o 40,6%. Kształtowanie się środków europejskich  

i zagranicznych w latach 2013-2015 przedstawia poniższa tabela. 
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T a b e l a  12 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 
Dynamika 
2014/2013 

(%) 

Dynamika 
2015/2014 

(%) 
1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 24 255 22 265 13 233 91,8 59,4 

Udział w dochodach ogółem (%) 4,0 3,6 2,0 x x 

 

W ramach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich i zagranicznych 

miasto Opole wykonało wydatki w wysokości 7 925 tys. zł (w 2014 roku – 20 371 tys. zł), co 

stanowiło 1,2% ogółu wydatków (w roku ubiegłym – 3,2%). W porównaniu do roku ubiegłego, 

kwota ta była niższa o 61,1%. Kształtowanie się środków w latach 2013-2015 przedstawia 

poniższa tabela. 

T a b e l a  13 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 
Dynamika 
2014/2013 

(%) 

Dynamika 
2015/2014 

(%) 
1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 22 102 20 371 7 925 92,2 38,9 

Udział w wydatkach ogółem (%) 3,4 3,2 1,2 x x 

 

4.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

Miasto Opole planowało zamknąć roku budżetowy deficytem budżetowym w wysokości  

25 169 tys. zł, a zamknęło nadwyżką w wysokości 7 622 tys. zł. W roku 2014 deficyt miasta 

wyniósł 4 558 tys. zł.  

 

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w 2015 roku była dodatnia  

i wyniosła 36 945 tys. zł, co oznaczało osiągnięcie nadwyżki operacyjnej. 
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Plan przychodów wykonano w 80,8%, w wysokości 33 038 tys. zł. Dominującym źródłem 

przychodów były wolne środki w kwocie 18 538 tys. zł, które stanowiły 56,1% ogółu przychodów.  

Zwrotne przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie  

14 500 tys. zł, stanowiły 43,9% ogółu przychodów.  

Rozchody budżetowe zostały zrealizowane w niemal w pełnej planowanej wysokości  

i wyniosły 15 715 tys. zł. Składały się na nie spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. 

4.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Zobowiązania miasta Opola wynosiły ogółem 222 785 tys. zł. Na kwotę zadłużenia złożyły się 

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Miasto nie 

posiadało zobowiązań wymagalnych. W stosunku do roku ubiegłego zobowiązania miasta 

zmniejszyły się o 0,5%. 

Poziom zadłużenia miasta na prawach powiatu mierzony relacją kwoty zobowiązań  

do wykonanych dochodów wyniósł 34,4% (w roku 2014 – 35,8%).  

Należności wymagalne Opola wyniosły 74 954 tys. zł i były niższe o 2,9% niż w roku 

ubiegłym. Na kwotę wymagalnych należności złożyły się m.in. nieuregulowane należności 

czynszowe za lokale mieszkaniowe i użytkowe pozostające w zasobie miasta Opola, należności z 

tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności podatkowe z tytułu podatku od 

nieruchomości i od środków transportowych, należności z tytułu wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego osoby uprawnionej. 

5. WYKONANIE BUDŻETÓW POWIATÓW W 2015 R. 

5.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

W roku 2015 powiaty województwa opolskiego osiągnęły dochody w wysokości 764 911 tys. zł, 

co stanowiło 99,5% zaplanowanej kwoty. W poszczególnych powiatach realizacja planu dochodów 

wahała się od 97,4% w brzeskim do 101,8% w krapkowickim. 

Realizację budżetów poszczególnych powiatów przedstawia załącznik 10. 

Łączne dochody bieżące powiatów w wysokości 720 262 tys. zł zostały zrealizowane w 100,1%.  

W poszczególnych powiatach realizacja planu dochodów bieżących wyniosła od 97,3%  

w kluczborskim  do 102,3% w namysłowskim. Dochody majątkowe (44 649 tys. zł) zostały wykonane 

przez powiaty w 90,5%, przy czym w najniższym stopniu przez powiat brzeski (w 17,4%), 

a w największym przez powiat kluczborski (w 107,6%). 
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Subwencja ogólna w powiatach została zrealizowana w planowanej wysokości i wyniosła 

333 705 tys. zł. 

Dochody własne powiaty wykonały w wysokości 273 842 tys. zł, co stanowiło 99,0% założonego 

planu. Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 

i fizycznych. Pozostałe dochody własne nie zostały przez powiaty wykonane w pełnej planowanej 

wysokości (96,7%).  

Wykonanie dotacji celowych wyniosło 157 364 tys. zł, tj. 99,4% planu. Z wyjątkiem dotacji na 

zadania własne (w tym inwestycyjne) oraz dotacje na inwestycje z funduszy celowych, wszystkie 

rodzaje dotacji wykonano w niepełnej wysokości. 

Wydatki powiatów zostały wykonane w łącznej wysokości 759 917 tys. zł, co stanowiło 96,9% 

planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 673 655 tys. zł (tj. 97,1% 

planu), a wydatków majątkowych 86 262 tys. zł (95,7% planu).  

Realizacja wydatków bieżących wahała się od 90,3% (3 919 tys. zł) na obsługę długu do 99,0% 

(47 851 tys. zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

5.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody ogółem powiatów województwa opolskiego w 2015 r. zmniejszyły się o 1,0%  

w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek dochodów wystąpił w 7 powiatach, w tym największy 

w powiecie głubczyckim (o 6,8%), a wzrost dochodów odnotowano w 4 powiatach, w tym 

największy w powiecie prudnickim (o 7,4%). 

Dochody własne w stosunku do roku 2014 wzrosły o 20 935 tys. zł (o 8,3%). Miał na to wpływ 

wzrost zarówno pozostałych dochodów własnych o 11 049 tys. zł (o 8,8%), udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych o 8 629 tys. zł (o 7,0%), jak i udziałów w podatku dochodowym 

od osób prawnych o 1 257 tys. zł (o 30,4%).  

Dochody własne wzrosły we wszystkich powiatach z wyjątkiem powiatu krapkowickiego  

i namysłowskiego. Najwięcej wzrosły dochody własne powiatu prudnickiego (o 38,2%).  

W załączniku 10 przedstawiono dynamikę dochodów i wydatków ogółem poszczególnych 

powiatów województwa opolskiego, a w załącznikach 12a i 12b dynamikę dochodów własnych. 

Subwencja ogólna przekazana z budżetu państwa w 2015 roku powiatom województwa 

opolskiego była wyższa o 294 tys. zł (tj. 0,1%) od kwoty uzyskanej w 2014 roku.  

Cześć oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 263 418 tys. zł i w porównaniu 

do roku poprzedniego zmalała o 0,7%. 

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 48 651 tys. zł, w stosunku do roku 

poprzedniego wzrosła o 1,6%. Otrzymały ją wszystkie powiaty województwa opolskiego. 
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Część równoważąca (17 329 tys. zł) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej (4 307 tys. zł) 

charakteryzowały się większymi zmianami, tj. odpowiednio spadkiem o 2,9% oraz wzrostem  

o 69,6%. Z wyjątkiem powiatu krapkowickiego i namysłowskiego, część równoważącą  

i uzupełnienie subwencji otrzymały wszystkie powiaty. 

Dochody powiatów z tytułu dotacji celowych zmniejszyły się w analizowanym okresie  

o 28 714 tys. zł, tj. o 15,4%, przy czym kwota dotacji na inwestycje zmniejszyła się o 35,5%. 

W ogólnej kwocie dotacji najważniejszą pozycję zajmowały dotacje na zadania z zakresu 

administracji rządowej, które wyniosły 86 177 tys. zł i były mniejsze niż w roku poprzednim  

o 6 559 tys. zł (spadek o 7,1%). Przeznaczone były m.in. na realizację prac geodezyjno-

urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, kwalifikację 

wojskową, na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czas służby 

funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, na pokrycie kosztów funkcjonowania powiatowych 

zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Dotacje na zadania własne wyniosły 45 208 tys. zł i były na poziomie roku poprzedniego. 

Dochody w ramach tych dotacji przeznaczone były m.in. na realizację Programu asystent rodziny  

i koordynator pieczy zastępczej, na finansowanie kosztów utrzymania mieszkańców w domach 

pomocy społecznej. 

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  

i zagranicznych wyniosły 15 306 tys. zł i zmniejszyły się o 57,9%. Ponad 55% tych dotacji 

przeznaczonych było na inwestycje. 

W ramach porozumień z innymi j.s.t. powiaty otrzymały dotacje w wysokości 9 745 tys. zł, które 

obniżyły się w stosunku do roku poprzedniego o 6,4%. 

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz otrzymane z funduszy celowych nie miały znaczącego udziału w dochodach ogółem. 

Wydatki powiatów w 2015 roku wyniosły 759 917 tys. zł i zmniejszyły się o 2,4% w porównaniu 

do roku poprzedniego. Odnotowano spadek zarówno wydatków bieżących – o 0,3% jak 

i majątkowych – o 15,8%. 

W poszczególnych powiatach zmiany w wydatkach ogółem kształtowały się następująco:  

w sześciu powiatach nastąpił wzrost wydatków (od 9,9% w powiecie krapkowickim do 0,02%  

w powiecie strzeleckim), a w pięciu spadek (powiat prudnicki o 11,4% i namysłowski o 2,9%).  

W grupie wydatków bieżących wzrosły dotacje bieżące udzielone z budżetu (o 4,9%) oraz 

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (o 1,3%), a obniżyły się pozostałe wydatki bieżące 

(o 4,7%) i wydatki na obsługę długu o 16,8%. 
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5.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody bieżące w ogólnej kwocie dochodów powiatów stanowiły 94,2%, a pozostałe 5,8%  

to dochody majątkowe. Najniższy udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wystąpił  

w powiecie brzeskim (0,7%), a najwyższy w powiecie prudnickim (11,4%). 

W strukturze dochodów powiatów dominujące znaczenie miały dochody z tytułu otrzymanych 

z budżetu państwa kwot subwencji ogólnej.  

Strukturę dochodów powiatów województwa opolskiego w roku 2015 przedstawiają załączniki 11a  

i 11b, a na poniższym wykresie przedstawiono strukturę dochodów powiatów w latach 2013-2015.  

 

W analizowanym okresie nastąpiły niewielkie zmiany w zakresie struktury dochodów powiatów, 

polegające na niewielkim wzroście dochodów własnych i subwencji ogólnej i jednocześnie spadku 

udziału dotacji celowych. W stosunku do roku 2014, uzależnienie powiatów od decyzji rządowych 

w sprawie przyznawania kwot subwencji ogólnej oraz dotacji celowych spadło łącznie o 3,1 punktu 

procentowego.  

Dochody własne powiatów w 2015 roku w strukturze dochodów ogółem stanowiły 35,8%.  

W poszczególnych powiatach udział dochodów własnych w dochodach ogółem wahał się  

od 26,7% w powiecie oleskim do 48,7% w powiecie głubczyckim.  

Podstawowym źródłem dochodów własnych powiatów, stanowiącym 48,1% ich wielkości, były 

wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (załączniki 12a i 12b). Najmniejszy 

udział dochodów z tego źródła w strukturze dochodów własnych powiatów wystąpił w powiecie 

głubczyckim – 21,9%, a największy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 59,0%. 

Wpływy z usług w istotny sposób rzutowały na wielkość dochodów własnych, stanowiąc 

średnio 20,7% ich kwoty. W budżetach poszczególnych powiatów, wpływy z usług 

charakteryzowały się znaczną rozpiętością udziału: od 4,1% w krapkowickim do 64,6%  

32,2 

23,5 

44,3 

32,7 

24,1 

43,2 

35,8 

20,6 

43,6 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna

Struktura dochodów powiatów w latach 2013-2015 (%) 

2013 2014 2015



 37 

w głubczyckim. Dochody z tego tytułu to m.in. odpłatności mieszkańców domów pomocy 

społecznej. Wysoki udział tego źródła dochodów wystąpił w powiatach o rozbudowanej sieci 

placówek opieki społecznej. 

Istotny wpływ na poziom osiągniętych dochodów własnych powiatów miała również opłata 

komunikacyjna, która stanowiła średnio 6,5% dochodów własnych. Najmniejszy jej udział wystąpił 

w budżecie powiatu głubczyckiego (3,2%), a największy w budżecie powiatu oleskiego (9,7%). 

Subwencja ogólna stanowiła 43,6% w strukturze dochodów ogółem. Natomiast największy 

udział w dochodach ogółem miała część oświatowa subwencji ogólnej, stanowiąc 34,4%.  

Pozostałe części subwencji ogólnej to: część wyrównawcza (6,4% dochodów ogółem),  

część równoważąca (2,3%) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej (0,5%). 

Najniższy udział subwencji ogólnej w dochodach odnotowano w powiecie głubczyckim  

– 25,9%, a najwyższy w powiecie oleskim – 53,9%. 

Dochody powiatów z tytułu dotacji celowych stanowiły w analizowanym okresie 20,6% ogółu 

dochodów powiatów. Najniższy udział dotacji celowych w strukturze dochodów odnotowano  

w powiecie prudnickim – 16,5%, a najwyższy w powiecie głubczyckim – 25,4%. 

W ogólnej kwocie dotacji celowych najważniejszą pozycję zajmowały dotacje na zadania  

z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 11,3% dochodów. Dotacje na zadania własne 

stanowiły 5,9% ogółu dochodów, a dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich i zagranicznych – 2,0%. Dotacje na zadania realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej 

oraz otrzymane z funduszy celowych zajęły łącznie 1,4% w strukturze dochodów. 

Strukturę wydatków powiatów województwa opolskiego przedstawiają załączniki 13a i 13b oraz 

poniższe wykresy. 
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Wydatki bieżące powiatów w 2015 roku stanowiły 88,6% ogółu wydatków. Najniższy udział 

wydatków bieżących w wydatkach ogółem wystąpił w powiecie nyskim – 83,9%, a najwyższy  

w powiecie brzeskim – 97,3%.  

W grupie wydatków bieżących dominujący udział miały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

które stanowiły 56,9% ogółu wydatków. Wydatki te miały najmniejszy udział w strukturze wydatków 

powiatu opolskiego (46,1%), a najwyższy w powiecie brzeskim (65,2%). 

Kolejną pozycję zajmowały pozostałe wydatki bieżące, do których zaliczane były wydatki 

związane z funkcjonowaniem powiatów (24,9% ogółu wydatków). Najniższy udział tych wydatków 

w strukturze był w powiecie strzeleckim (20,9%), a najwyższy w powiecie krapkowickim (35,7%). 

Dotacje bieżące udzielone z budżetów powiatów stanowiły 6,3% wydatków. Udział tych dotacji 

w strukturze wydatków wyniósł od 0,8% w powiecie prudnickim do 12,9% w powiecie opolskim. 

Środki przeznaczane były przykładowo na: dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez 

osoby fizyczne, utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych bądź placówkach 

opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin, utrzymanie muzeum 

powiatowego.  

Wydatki na obsługę długu wyniosły 0,5% łącznych wydatków powiatów. W poszczególnych 

jednostkach ich udział ukształtował się w przedziale od 0,1% w powiecie opolskim do 1,7%  

w powiecie kluczborskim.  

W analizowanym roku nie wystąpiły w powiatach wydatki z tytułu udzielonych poręczeń  

i gwarancji.  

Wydatki majątkowe w powiatach stanowiły średnio w strukturze wydatków 11,4%. Największy 

udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem wystąpił w powiecie: nyskim – 

16,1%, a najmniejszy w powiecie brzeskim – 2,7%. Powiat nyski przeznaczył w 2015 r. środki na 
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realizację wielu zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na przebudowę mostu  

w miejscowości Śliwice, przebudowę dróg i chodników, termomodernizację obiektów, budowę 

boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie. Ponadto w 2015 r. powiat 

nyski dokapitalizował spółkę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej poprzez wniesienie 

wkładu pieniężnego. 

Strukturę wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają 

załączniki 14a i 14b oraz poniższy wykres. 

 

Największą część wydatków powiaty kierowały na oświatę oraz edukacyjną opiekę 

wychowawczą – 293 853 tys. zł. Wydatki te stanowiły 38,7% ogółu wydatków. Drugim, po oświacie 

kierunkiem wydatkowania środków była pomoc społeczna. W działach 852 – Pomoc społeczna  

i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie 160 922 tys. zł 

(21,2%) środków. Kolejnymi kierunkami wydatkowania środków była administracja publiczna. 

Wydatki w dziale w dziale 750 – Administracja publiczna – stanowiły 12,6% ogółu wydatków. 

Struktura wydatków inwestycyjnych odbiega od struktury wydatków ogółem, co 

zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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W przypadku inwestycji, największą część wydatków powiatów województwa opolskiego 

stanowiły wydatki w dziale 600 – Transport i łączność - 68,1%. Wystąpiły one we wszystkich 

powiatach województwa opolskiego w przedziale od 28,8% w powiecie brzeskim do 93,8%  

w powiecie strzeleckim. 

Kolejnymi grupami wydatków inwestycyjnych – z udziałem 5,1% i 5,0% – były wydatki  

odpowiednio w działach 801 i 854 oraz 900. W ramach „oświaty” 10 powiatów poniosło wydatki 

inwestycyjne, z czego najwięcej powiat prudnicki, który środki przeznaczył na termomodernizację 

Zespołu Szkół w Głogówku. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska osiem 

powiatów poniosło wydatki inwestycyjne, przy czym najwięcej powiat kędzierzyńsko-kozielski m.in. 

w związku z termomodernizacją budynków Komendy Państwowej Straży Pożarnej. 

5.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

Analiza dochodów powiatów w oparciu o klasyfikację budżetową, pozwala stwierdzić, że 

dochody realizowane ze środków europejskich i zagranicznych zamknęły się kwotą 24 195 tys. zł 

(w 2014 roku – 36 575 tys. zł), stanowiąc 3,2% ogółu dochodów (w roku ubiegłym 4,7% 

dochodów). W odniesieniu do roku poprzedniego uległy one zmniejszeniu o 33,8%. Najmniejszy 

udział tych środków w dochodach wystąpił w powiecie głubczyckim – 0,1%, a największy  

w powiecie prudnickim – 11,4%.  

Kształtowanie się powyższych środków w latach 2013-2015 przedstawia poniższa tabela. 

T a b e l a  14 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 
Dynamika 
2014/2013 

(%) 

Dynamika 
2015/2014 

(%) 
1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 33 564 36 575 24 195 109,0 66,2 

Udział w dochodach ogółem (%) 4,4 4,7 3,2 x x 

W ramach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich i zagranicznych, 

powiaty wydatkowały kwotę 17 841 tys. zł (w 2014 roku – 41 636 tys. zł), co stanowiło 2,3%  

ogółu wydatków (w roku poprzednim 5,3% wydatków). W porównaniu do roku 2014 była to kwota 

niższa o 57,2%. Największy udział tych środków w wydatkach ogółem wystąpił w powiecie 

krapkowickim – 5,7%, a najniższy – 0,01% w brzeskim.  

Kształtowanie się wydatków pochodzących ze środków europejskich i zagranicznych w latach 

2013-2015 przedstawia poniższa tabela. 
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T a b e l a  15 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 
Dynamika 
2014/2013 

(%) 

Dynamika 
2015/2014 

(%) 
1      

Wykonanie (tys. zł) 33 313 41 636 17 841 125,0 42,8 

Udział w wydatkach ogółem (%) 4,6 5,3 2,3 x x 

 

5.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

Powiaty województwa opolskiego planowały zamknąć rok budżetowy łącznym deficytem  

w wysokości 15 575 tys. zł. W wyniku wykonania dochodów i wydatków uzyskały nadwyżkę 

budżetową w łącznej kwocie 4 994 tys. zł. Nadwyżkę budżetową uzyskało na koniec roku  

8 powiatów w łącznej wysokości 12 373 tys. zł, podczas gdy w roku 2014 nadwyżkę wypracowało 

6 powiatów województwa opolskiego. Deficyt budżetowy w wysokości 7 379 tys. zł uzyskały 3 

powiaty. Najwyższą nadwyżkę budżetową osiągnął powiat prudnicki – 4 678 tys. zł, a największy 

deficyt powiat kluczborski – minus 5 036 tys. zł. 

 

Nadwyżkę operacyjną uzyskało 10 powiatów, a ujemna różnica między dochodami bieżącymi  

i wydatkami bieżącymi wystąpiła w powiecie kluczborskim – 547 tys. zł.  

Przychody powiatów zmalały o 11,7% i wyniosły 60 021 tys. zł, a ich plan wykonano  

w 129,8%. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek (w kwocie 23 454 tys. zł) wzrosły  

o 18,0% w porównaniu do roku poprzedniego i miały 39,1% udział w strukturze. W porównaniu do 

roku poprzedniego zmniejszyły się przychody z tytułu wolnych środków, które wyniosły 
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31 420 tys. zł, stanowiąc 52,3% ogółu przychodów. W 2015 r. tylko powiat opolski posiadał 

nadwyżkę z lat ubiegłych.  

Rozchody powiatów, w porównaniu do roku ubiegłego, uległy zwiększeniu o 21,6% i zostały 

zrealizowane w 99,8% planu, tj. w kwocie 30 632 tys. zł. Rozchody powiatów obejmowały 

wyłącznie spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, które nie posiadają rynku wtórnego. 

Żaden powiat województwa opolskiego nie udzielał pożyczek z budżetu j.s.t. 

5.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Łączne zobowiązania powiatów wyniosły 136 821 tys. zł (w 2014 roku - 140 357 tys. zł).  

W stosunku do roku 2014, łączna kwota zadłużenia ogółem powiatów uległa zmniejszeniu o 2,5%. 

Poziom zadłużenia powiatów mierzony relacją kwoty zobowiązań do wykonanych dochodów 

wyniósł od 4,0% w powiecie brzeskim do 61,9% w powiecie kluczborskim, przy czym średni 

poziom zadłużenia powiatów to 17,9%.  

Należności wymagalne powiatów województwa opolskiego wyniosły 15 996 tys. zł,  

co oznaczało ich zwiększenie o 13,4%. Należności wymagalne największe były w powiecie 

brzeskim – 6 679 tys. zł, a najmniejsze w oleskim 90 tys. zł. 

6. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA SAMORZĄDOWEGO W 2015 R. 

6.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

Województwo samorządowe w 2015 r. zrealizowało dochody w kwocie 425 034 tys. zł,  

co stanowiło 98,3% przyjętego planu. Na wykonanie dochodów poniżej przyjętego planu 

największy wpływ miała niepełna realizacja dotacji celowych.  

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 139 214 tys. zł (100,5% przyjętego 

planu). Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych wyniosło 102,1% w udziałach  

w podatku dochodowym od osób prawnych, 100,9% w podatku dochodowym od osób fizycznych,  

a pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie 96,7% planu. 

Dochody z tytułu dotacji celowych wykonano w wysokości 218 950 tys. zł, tj. w 96,4%. 

Wszystkie dotacje celowe, z wyjątkiem dotacji na zadania własne ogółem i inwestycyjne oraz 

otrzymane z funduszy celowych na inwestycje, wykonano poniżej planu. Ich realizacja wahała się 

od 78,7% w dotacjach celowych na inwestycje na zadania realizowane na podstawie porozumień 

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego do 99,6% w dotacjach celowych otrzymanych  

z funduszy celowych. 
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Jak co roku, wszystkie części subwencji ogólnej z budżetu państwa, zostały przekazane 

zgodnie z planem, w pełnej wysokości – 66 871 tys. zł. 

Dochody majątkowe województwa samorządowego wyniosły 96 593 tys. zł, a dochody 

bieżące 328 441 tys. zł i zostały zrealizowane odpowiednio w 95,9% i 99,0%. 

W 2015 r. wydatki województwa samorządowego zrealizowane zostały w wysokości  

391 509 tys. zł, co stanowiło 95,8% przyjętego planu. Wydatki bieżące wyniosły 286 876 tys. zł  

i zostały zrealizowane w 96,1%. Realizacja planu wydatków bieżących wahała się od 84,9% na 

obsługę długu do 99,3% na dotacje bieżące z budżetu. Wydatki majątkowe wyniosły 

104 633 tys. zł i stanowiły 95,2% planu.  

Zarząd województwa samorządowego, mając na uwadze ustawowe regulacje dotyczące 

dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, wyniku operacyjnego,  

realizował budżet zgodnie z przyjętymi założeniami. 

Wielkości dochodów i wydatków według ich rodzaju obrazuje załącznik 16. 

6.2. Dynamika dochodów i wydatków  

W analizowanym okresie nastąpił spadek łącznych dochodów województwa samorządowego.  

W porównaniu do roku ubiegłego dochody zmalały o 11,4%, co wynikało głównie ze zmniejszenia 

subwencji ogólnej o 39,2%. Związane było to ze zmianą przepisów prawnych dotyczących 

naliczania części regionalnej i wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2015 – 2016. Spadek 

części regionalnej subwencji ogólnej wyniósł - 86,3%, części wyrównawczej - 23,1%, a oświatowej  

- 10,4%. 

Dochody bieżące wzrosły o 1,8%, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o 10,4%. 

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 21,2%  

(tj. o 13 938 tys. zł), a w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6,6% (tj. o 1 605 tys. zł). 

Ogólna kwota udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła  

105 542 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 17,3%. 

Dotacje celowe otrzymane przez województwo samorządowe zmalały o 13,4%. Największy 

spadek dotacji celowych wystąpił w grupie dotacji na inwestycje realizowane w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych o 53,4%, a najmniejszy  

w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej o 13,2%. Największy wzrost dochodów  

z tytułu dotacji wystąpił w zakresie dotacji na inwestycje na zadania realizowane na podstawie 

porozumień między j.s.t. (o 288,9%), a najmniejszy (o 1,3%) dotacji otrzymanych z funduszy 

celowych. 
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Wydatki ogółem województwa samorządowego w 2015 r. zmalały o 17,0% (23 168 tys. zł)  

w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki bieżące województwa zmalały o 7,5%. Spadek wydatków 

bieżących wystąpił we wszystkich grupach wydatków i wahał się od 19,0% w wydatkach na 

obsługę długu do 3,9% w grupie pozostałych wydatków. W stosunku do roku poprzedniego 

zmalały również wydatki majątkowe o 35,4%, tj. o 57 294 tys. zł. 

6.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Strukturę dochodów województwa samorządowego według ważniejszych źródeł dochodów 

w latach 2013 - 2015 przedstawia wykres.  

 

Struktura dochodów województwa samorządowego ogółem w 2015 r., co do głównych źródeł, 

nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Dominowały w niej dotacje celowe, które 

stanowiły 51,5%. Ich udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 1,2 punktu 

procentowego w stosunku do roku ubiegłego. Dotacje na inwestycje wyniosły 69 426 tys. zł, 

stanowiąc 31,7% ogólnej kwoty dotacji otrzymanych przez województwo. W kwocie tej 

29 292 tys. zł to dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

i zagranicznych. 

Na drugim miejscu w strukturze dochodów z udziałem 32,8% były dochody własne. Ich udział 

w strukturze dochodów ogółem wzrósł o 8,5 punktu procentowego. Najważniejszym źródłem 

dochodów własnych województwa, podobnie jak w latach poprzednich, były udziały w podatkach 

dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa. Jest ono najbardziej podatne na wahania 

koniunktury gospodarczej kraju i zarazem ściśle powiązane z gospodarką oraz polityką fiskalną 

państwa. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły 18,7%, 

natomiast z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 6,1% uzyskanych dochodów 

ogółem. 
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Pozostałe dochody własne w 2015 r. wyniosły 33 672 tys. zł, co stanowiło 8,0% dochodów 

ogółem województwa samorządowego. Dochody te związane były m.in. z wpływów z opłat za 

wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska, z opłat za 

sprzedaż alkoholu oraz ze sprzedaży nieruchomości. 

Z uwagi na zmianę przepisów prawnych w 2015 r. subwencja ogólna dla województwa 

stanowiła w strukturze dochodów 15,7%. Udział subwencji ogólnej w strukturze dochodów ogółem 

w porównaniu z rokiem ubiegłym uległ zmniejszeniu o 7,2 punktu procentowego. W strukturze 

dochodów ogółem część wyrównawcza subwencji stanowiła 10,9%, część oświatowa 2,8%, część 

regionalna 1,2%, a uzupełnienie subwencji ogólnej - 0,8%. Środki z rezerwy subwencji ogólnej 

stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczono na dofinansowanie inwestycji drogowej 

„Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w Łosiowie wraz z dojazdami”. 

Dochody majątkowe stanowiły w strukturze dochodów ogółem 22,7%, natomiast dochody 

bieżące 77,3%. 

Struktura wydatków województwa samorządowego nie uległa zmianie z uwagi na rodzaj 

wydatków, gdyż przeważały w niej wydatki bieżące. Z analizy struktury wydatków wynika,  

że w analizowanym roku nastąpiło znaczne zmniejszenie wydatków majątkowych w województwie. 

Wyniosły one 26,7% poniesionych wydatków przez województwo. 

 

W strukturze wydatków bieżących, podobnie jak w latach ubiegłych, najbardziej znaczącą pozycję 

stanowiły dotacje przekazywane z budżetu województwa (28,4% ogółu wydatków). 
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Dotacje z budżetu województwa przeznaczano m.in. na zadania z zakresu przewozów 

pasażerskich i upowszechniania kultury. W strukturze wydatków województwa samorządowego 

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 23,2%. Wydatki na obsługę długu 

publicznego stanowiły 2,0% wszystkich wydatków województwa.  

Województwo samorządowe nie dokonało spłat z tytułu udzielonych poręczeń. 

Kwoty ujęte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wskazują główne kierunki 

wydatkowania środków finansowych województwa samorządowego.  

 

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wydatków województwo poniosło w dziale  

600 – Transport i łączność – 34,9%. Ich udział w strukturze wydatków zmniejszył się o 2,6 punktu 

procentowego. Wydatkowano je na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych 

przewozów pasażerskich, na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich  
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z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz na bieżące utrzymanie i remonty 

wojewódzkich dróg publicznych. W dziale tym zrealizowano 56,6% wydatków majątkowych, 

przeznaczając je na modernizację kolejowych pojazdów szynowych, inwestycje drogowe  

i mostowe, a także na dokumentację techniczną przyszłych zadań realizowanych w obszarze 

infrastruktury drogowej. 

Wydatki na rolnictwo i łowiectwo stanowiły 13,0% ogółu wydatków. Ze środków tych 

finansowano głównie konserwację, budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych, usuwanie skutków powodzi, realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007 – 2013, oraz funkcjonowanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Wydatki inwestycyjne w rolnictwie stanowiły 32,0%. Sfinansowano z nich między innymi: dotacje 

na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, kontynuowano realizację zadań z zakresu 

usuwania szkód powodziowych i naprawy wałów przeciwpowodziowych, remonty kanałów i koryt 

rzek. 

Wydatki dotyczące pomocy i polityki społecznej stanowiły 13,8% ogółu poniesionych wydatków. 

Finansowano z nich m.in. funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (w tym 

Ośrodka Adopcyjnego oraz koszty związane z organizacją i koordynacją systemów zabezpieczenia 

społecznego) i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

Na przetwórstwo przemysłowe skierowano 11,0% poniesionych przez województwo 

samorządowe wydatków. Przeznaczono je głównie na finansowanie Opolskiego Centrum Rozwoju 

Gospodarki oraz zadań realizowanych ze środków europejskich w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

i Programu Pomoc Techniczna RPO Województwa Opolskiego 2007-2013 i 2014-2020. W dziale 

tym zrealizowano zakup udziałów Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-

PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na kwotę 16 582 tys. zł. 

Wydatki na administrację, to kolejny kierunek dystrybucji środków. Ich udział w strukturze  

wyniósł 10,3%. Przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, w tym na 

zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez województwo samorządowe oraz wydatki 

na zadania własne realizowane przez Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski oraz na 

współpracę z zagranicą i promocję regionu.  

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 6,4% poniesionych wydatków, tak 

jak w roku ubiegłym, finansując między innymi funkcjonowanie i realizację zadań statutowych 

sześciu instytucji kultury, dla których województwo samorządowe jest organizatorem. Przekazano 

dotacje dla stowarzyszeń i instytucji kultury na organizację imprez o charakterze wojewódzkim  

i ogólnopolskim, promujących Opolszczyznę i jej dorobek kulturalny oraz na zadania w zakresie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego. Dofinansowano 
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również działalność Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, które jest współprowadzone  

i współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wydatki na obsługę długu stanowiły 2,0%, przeznaczono je na spłatę odsetek od zaciągniętej 

pożyczki i wyemitowanych obligacji.  

 
 

6.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

Województwo samorządowe w 2015 roku otrzymało dochody ze środków europejskich  

i zagranicznych w wysokości 100 910 tys. zł, co stanowiło 23,7% ogółu dochodów. W porównaniu 

do poprzedniego roku, zmalały one o 26,1%. Kształtowanie się tych dochodów na przestrzeni lat 

2013-2015 przedstawia poniższa tabela. 

T a b e l a  16 

Dochody pochodzące ze środków  
europejskich i zagranicznych 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Dynamika 
2014/2013 

Dynamika 
2015/2014 

(%) (%) 
1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 127 157 136 475 100 910 107,3 73,9 

Udział w dochodach ogółem (%) 26,9 28,5 23,7 x x 

 

Z ogólnej kwoty wydatków samorząd województwa przeznaczył 101 437 tys. zł na realizację 

zadań finansowanych z udziałem funduszy europejskich i zagranicznych, co stanowiło 25,9% 

wszystkich wydatków (w roku 2014 – 30,0%). Wydatki zmniejszyły się w porównaniu do roku 

ubiegłego o 28,3%. Kształtowanie się tych wydatków na przestrzeni lat 2013-2015 przedstawia 

poniższa tabela. 

T a b e l a  17 

Wydatki pochodzące ze środków  
europejskich i zagranicznych 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 
Dynamika 
2014/2013 

(%) 

Dynamika 
2015/2014 

(%) 
1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 125 188 141 399 101 437 112,9 71,7 

Udział w wydatkach ogółem (%) 28,2 30,0 25,9 x x 
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6.5. Wyniki budżetów, finansowanie deficytu, przychody i rozchody  

Województwo samorządowe zaplanowało na koniec 2015 roku nadwyżkę budżetową  

w wysokości 24 027 tys. zł i zakończyło rok budżetowy nadwyżką budżetową w wysokości  

33 525 tys. zł. Nadwyżka budżetowa stanowiła 7,9% wykonanych dochodów. 

 

Nadwyżka operacyjna na koniec roku wyniosła w województwie samorządowym 41 565 tys. zł.  

W ramach przychodów województwo samorządowe uzyskało wolne środki w wysokości 

10 083 tys. zł. Z tytułu spłat wcześniej udzielonych pożyczek osiągnięto przychody od 2 jednostek 

w wysokości 955 tys. zł.  

Rozchody z tytułu spłaty w 2015 r. rat pożyczek i wykupu obligacji wyniosły 29 732 tys. zł. 

Województwo udzieliło pożyczkę w wysokości 250 tys. zł. 

6.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Na koniec 2015 roku województwo samorządowe posiadało 182 550 tys. zł zobowiązań,  

na które złożyły się w zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej i wyemitowanych 

obligacji. Województwo samorządowe na koniec roku nie posiadało żadnych zobowiązań 

wymagalnych. 

Zadłużenie województwa opolskiego liczone do dochodów wykonanych na koniec 2015 r.  

wyniosło 42,9%.  

Należności wymagalne wzrosły w 2015 roku o 199 tys. zł i wyniosły 34 613 tys. zł. Związane były 

one między innymi z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych 

w razie niewypłacalności pracodawcy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, oraz brakiem wpłat na zlikwidowany Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, którego 
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dochody są obecnie ujmowane w budżecie. 

7. SYNTEZA 

1. W 2015 r. dochody budżetowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego wzrosły o 0,7%. Realizacja planu dochodów wahała się od 98,3%  

w województwie samorządowym do 100,9% w mieście na prawach powiatu. Dochody ogółem 

wzrosły w gminach oraz mieście na prawach powiatu, natomiast zmalały w powiatach  

i województwie. 

Dochody własne dominowały w gminach i mieście na prawach powiatu. W powiatach przewagę 

nad innymi dochodami miała subwencja ogólna, a w województwie samorządowym dotacje 

celowe. Struktura dochodów j.s.t. województwa opolskiego odbiegała od struktury krajowej. Udział 

dochodów własnych w gminach, mieście na prawach powiatu oraz powiatach województwa 

opolskiego był wyższy niż średnia w kraju. Udział subwencji ogólnej był wyższy w mieście na 

prawach powiatu, powiatach i województwie, natomiast dotacji celowej w województwie 

samorządowym.  

Wydatki ogółem zmalały o 1,9% i zrealizowano je w 94,9% planu. Wykonanie wydatków  

w jednostkach samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli mieściło się od 94,0%  

w gminach do 96,9% w powiatach. Wzrost wydatków nastąpił w mieście na prawach powiatu, 

natomiast spadek odnotowano w powiatach i województwie samorządowym. W gminach wydatki  

w 2015 r. były na poziomie roku poprzedniego. Struktura wydatków j.s.t. wskazuje na znaczącą 

przewagę wydatków bieżących – 86,4%, nad majątkowymi – 13,6% i była mniej korzystna niż  

w kraju ze względu na wyższy niż średni w kraju udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem. 

Zobowiązania ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego zmalały o 4,2%  

i wyniosły 1 259 988 tys. zł, co stanowiło 27,6% w relacji do dochodów wykonanych przez wszystkie j.s.t. 

Łączna nadwyżka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego 

uzyskana przez 64 jednostki wyniosła 143 975 tys. zł. Deficyt budżetowy w kwocie 50 477 tys. zł 

wypracowało 19 j.s.t.  

Deficyt operacyjny w wysokości 547 tys. zł wystąpił w 1 jednostce samorządu terytorialnego, 

natomiast pozostałe 82 jednostki uzyskały nadwyżkę operacyjną w sumarycznej wysokości  

348 839 tys. zł.  

W analizowanym roku wszystkie jednostki naszego województwa spełniły regułę określoną  

w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą, że wykonane na koniec roku wydatki 

bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę 
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budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, wynikający  

z art. 243 ustawy o finansach publicznych, spełniony został przez wszystkie jednostki samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego na koniec 2015 r.  

Pozyskane przez jednostki samorządu terytorialnego środki europejskie i zagraniczne stanowiły 

5,1% ogólnej kwoty dochodów (w 2014 r. 6,7%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 

4,1% ogółu wydatków (w 2014 r. – 6,9%). W ostatnich trzech latach wystąpił naprzemienny wzrost  

i spadek udziałów środków europejskich i zagranicznych zarówno w dochodach, jak i wydatkach 

jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Dochody gmin w 2015 r. wzrosły o 2,7%, a zrealizowano je w 99,1% w stosunku do 

wielkości planowanych. Dochody własne, dotacje celowe i subwencja ogólna były wyższe niż  

w roku poprzednim odpowiednio o 3,1%, 1,5% i 2,7%. W strukturze dochodów gmin województwa 

opolskiego nastąpiły nieznaczne zmiany. Dochody własne wyniosły – 54,5%, subwencja ogólna  

– 26,9%, dotacje celowe – 18,6%. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem  

w poszczególnych gminach był znacznie zróżnicowany, gdyż mieścił się w przedziale od 24,1%  

w Zębowicach do 75,1% w Gogolinie.  

Wydatki ogółem, które pozostały na podobnym poziomie, co w roku poprzednim, gminy 

zrealizowały w 94,0%. Na wydatki bieżące przeznaczono 87,0% wydatków ogółem. Wydatki 

majątkowe stanowiły 13,0% poniesionych wydatków i były niższe niż przed rokiem  

o 13,0%. W poszczególnych gminach udział wydatków majątkowych wyniósł od 1,5% w Polskiej 

Cerekwi do 37,7% w Zębowicach. 

Gminy zakończyły rok budżetowy łączną nadwyżką budżetową w wysokości 47 356 tys. zł, na 

co złożyła się nadwyżka budżetowa wypracowana przez 54 gminy i osiągnięty deficyt budżetowy  

w 16 gminach. W roku poprzednim gminy osiągnęły deficyt budżetowy, który wyniósł 22 073 tys. zł. 

Na koniec 2015 roku nadwyżkę operacyjną osiągnięto we wszystkich gminach województwa 

opolskiego w łącznej wysokości 223 175 tys. zł.  

Przychody z tytułu zaciągniętych przez gminy kredytów i pożyczek, łącznie z wyemitowanymi 

obligacjami zmalały o 14,8%, a spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów  

i pożyczek wraz z wykupem papierów wartościowych były o 15,0% wyższe niż w roku poprzednim.  

Zobowiązania gmin na koniec 2015 r. wyniosły 717 831 tys. zł (w tym kredyty, pożyczki  

i wyemitowane obligacje – 717 127 tys. zł) i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego  

o 2,8%. Wydatki bieżące na obsługę długu w 2015 r. wyniosły 20 117 tys. zł i były niższe niż  

w roku poprzednim o 16,7%.  

Średni poziom zadłużenia gmin mierzony relacją kwoty zobowiązań do wykonanych dochodów 

wyniósł 26,3% i zawierał się w przedziale od 0,01% w Zdzieszowicach do 70,9% w Skarbimierzu.  
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Pozyskane przez gminy środki europejskie i zagraniczne stanowiły 3,4% ogólnej kwoty dochodów 

(w 2014 r. – 4,1%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 2,0% wydatków (w 2014 r.  

– 4,1%). 

3. Dochody miasta na prawach powiatu - Opola zwiększyły się o 3,6% i wykonano  

je w 100,9% planu. Dochody własne wzrosły o 6,0%, subwencja ogólna o 0,3%, natomiast dotacje 

celowe zmalały o 1,8%. W strukturze dochodów dominujący udział, podobnie jak w latach 

poprzednich, miały dochody własne – 63,7%, subwencja ogólna stanowiła 24,0%, a dotacje 

celowe 12,3%. 

Wydatki ogółem miasta na prawach powiatu zwiększyły się o 1,6% i wykonano je w 96,0% 

rocznego planu. W ich strukturze dominowały wydatki bieżące – 88,9%, w których przeważały zadania 

oświatowe. Kwota wydatków majątkowych, stanowiąca 11,1% ogółu wydatków, zmniejszyła się  

o 17,3% w stosunku do roku ubiegłego. 

Miasto na prawach powiatu zamknęło rok budżetowy nadwyżką budżetową w wysokości 

7 622 tys. zł oraz nadwyżką operacyjną w kwocie 36 945 tys. zł.  

Ogółem zobowiązania miasta na prawach powiatu zamknęły się kwotą 222 785 tys. zł (spadek 

o 0,5%). Poziom zadłużenia wyniósł 34,4% w stosunku do wykonanych dochodów. 

Pozyskane przez miasto Opole środki europejskie i zagraniczne stanowiły 2,0% ogólnej kwoty 

dochodów (w 2014 r. – 3,6%), a w strukturze wydatków środki te stanowiły 1,2% (w 2014 r. – 3,2%).  

4. Powiaty województwa opolskiego w 2015 r. uzyskały dochody w 99,5% planu. Wzrosły 

dochody własne o 8,3% i subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa (o 0,1%), 

a zmalały dotacje celowe o 15,4%. 

W strukturze dochodów przeważała subwencja ogólna stanowiąca 43,6%, a następnie dochody 

własne – 35,8% i dotacje – 20,6%.  

Wydatki ogółem powiatów zostały zrealizowane w niepełnej kwocie (96,9% planu). W stosunku 

do roku poprzedniego zmniejszyły się o 2,4%, z czego wydatki bieżące o 0,3%, a wydatki 

majątkowe o 15,8%.  

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące powiatów stanowiły 88,6%, natomiast wydatki 

majątkowe 11,4%.  

W analizowanym okresie 8 powiatów uzyskało nadwyżkę budżetową w łącznej kwocie 

12 373 tys. zł, a 3 zakończyły rok budżetowy deficytem w łącznej wysokości 7 379 tys. zł.  

Nadwyżkę operacyjną uzyskało 10 powiatów województwa opolskiego w łącznej kwocie 

47 154 tys. zł, a jeden powiat wypracował deficyt operacyjny – 547 tys. zł. 
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Zobowiązania ogółem powiatów wyniosły 136 821 tys. zł (spadek o 2,5%), co stanowiło 17,9%  

w relacji do wykonanych dochodów. Poziom zadłużenia powiatów wahał się od 4,0% w powiecie 

brzeskim do 61,9% w powiecie kluczborskim. 

Pozyskane przez powiaty środki europejskie i zagraniczne stanowiły 3,2% kwoty dochodów  

(w 2014 r. – 4,7%). Powiaty sfinansowały 2,3% wydatków ze środków europejskich i zagranicznych  

(w 2014 r. – 5,3%). 

5. Dochody województwa samorządowego w 2015 r. zmalały o 11,4% i zrealizowano je na 

poziomie 98,3% planu. Nastąpił wzrost dochodów własnych o 19,3% oraz zmniejszenie dotacji 

celowych o 13,4% i subwencji ogólnej o 39,2%. W porównaniu do roku ubiegłego, nastąpił wzrost 

o 21,2% wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i o 6,6% wpływów  

z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W strukturze dochodów województwa 

samorządowego dominującą pozycję miały dotacje celowe (udział 51,5%).  

Wydatki województwa samorządowego zmalały o 17,0% i zrealizowano je w 95,8% w stosunku 

do planu. Wydatki majątkowe zmalały o 35,4%, a wydatki bieżące o 7,5%. 

Wydatki bieżące stanowiły 73,3% w strukturze wydatków, a majątkowe 26,7%. 

Rok budżetowy województwo samorządowe zamknęło nadwyżką budżetową w wysokości  

33 525 tys. zł oraz nadwyżką operacyjną w kwocie 41 565 tys. zł.  

Zobowiązania ogółem województwa samorządowego wyniosły 182 550 tys. zł (spadek  

o 14,0%) i w całości pochodziły z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz emisji obligacji, co stanowiło 

42,9% w odniesieniu do wykonanych dochodów.  

Środki europejskie i zagraniczne pozyskane przez województwo samorządowe stanowiły  

23,7% ogólnej kwoty dochodów (w 2014 r. – 28,5%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 

25,9% ogółu wydatków (w 2014 r. – 30,0 %). 
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