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ANALIZA 
Realizacja budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego za 2006 rok 
 

W 2006 roku nie nastąpiły zasadnicze zmiany 
ani w zakresie zadań realizowanych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, ani w zasadach 
ich finansowania.  

Nowa ustawa o finansach publicznych1 wpro-
wadziła zmiany głównie o charakterze porządku-
jącym. 
Z przychodów własnych zakładów budżetowych 
oraz gospodarstw pomocniczych, zgodnie z art. 
24 ust. 2, wyeliminowano dochody pochodzące z 
najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym 
charakterze. Do limitu spłat kredytów i pożyczek 
nie zaliczono spłaty kredytów i pożyczek zacią-
gniętych na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu, spłacanych w ciągu tego 
samego roku. 
Z obowiązującego dotąd ograniczenia kwot dota-
cji otrzymanych przez zakłady budżetowe do po-
ziomu 50% kosztów ich działalności, obok dotacji 
inwestycyjnych, wyłączone zostały również dota-
cje otrzymywane w związku z realizacją projektów 
lub zadań współfinansowanych ze środków po-
chodzących z funduszy strukturalnych lub Fundu-
szu Spójności Unii Europejskiej. 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych w art. 79 złagodziła rygory procedur 
ostrożnościowych i sanacyjnych. W regulacji z 
dnia 26 listopada 1998 r. (art. 45 ustawy o finan-
sach publicznych) przewidywano uruchomienie 
tych procedur w przypadku, gdy wartość relacji 
łącznej kwoty państwowego długu publicznego 
powiększonej o kwoty przewidywanych wypłat z 
tytułu udzielonych przez podmioty sektora finan-
sów publicznych poręczeń i gwarancji przekroczy 
50% w relacji do produktu krajowego brutto. 
Obecnie zapisy art. 79 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych przewidują wpro-

                                                      
1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

wadzenie tych procedur w przypadku, gdy war-
tość relacji kwoty państwowego długu publiczne-
go do produktu krajowego brutto (bez przewidy-
wanych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i 
gwarancji) przekroczy 50%. Nowe regulacje w 
zakresie procedur ostrożnościowych i sanacyj-
nych będą miały zastosowanie dopiero do budże-
tów na 2007 r., w budżetach na 2006 r. zostały 
zastosowane ograniczenia wynikające z ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. 
Ponieważ w 2004 r. relacja długu publicznego do 
PKB wyniosła 50,2%2, oznaczało to, że jednostki 
samorządu terytorialnego nie mogły w budżetach 
na 2006 r. planować deficytu, którego relacja do 
dochodów byłaby wyższa od 20,0%. Ogranicze-
nie to nie miało zastosowania do kwot deficytu 
sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat po-
przednich, a także sfinansowanych emisją papie-
rów wartościowych, zaciągniętymi kredytami i 
pożyczkami w związku ze środkami określonymi 
w umowie zawartej z podmiotem dysponującym 
funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spój-
ności Unii Europejskiej.  

Zmiany wprowadzono również do ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego3.  
Zgodnie z nowymi regulacjami, organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego decyduje o 
przeznaczeniu dotacji, otrzymanych z budżetu 
państwa na podstawie odrębnych przepisów, sta-
nowiących zwrot poniesionych wydatków na re-
alizację zadań określonych w tych przepisach 
oraz dotacji z tytułu rekompensaty utraconych 
dochodów własnych.  

                                                      
2
 Obwieszczenie Ministra Finansów z 18 maja 2005 r. w 

sprawie ogłoszenia kwot relacji, o których mowa w art. 12 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych (MP nr 30, poz. 429). 
3 Ustawa  z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (DzU nr 203, poz. 1966 ze zm.). 
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Zlikwidowano możliwość rekompensowania gmi-
nom ubytku dochodów podatkowych, wynikające-
go z uchwał organu stanowiącego określającego 
niższe stawki podatku od środków transporto-
wych. Wpłynęło to na wyliczenie części wyrów-
nawczej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat 
gmin.  
Wyliczony zgodnie z cyt. ustawą procentowy 
udział gmin we wpływach z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych wyniósł 35,95%, a od osób 
prawnych 6,71%. Udział powiatów wyniósł odpo-
wiednio 10,25% i 1,40%, a w województwie sa-
morządowym 1,60% i 15,90%. 
Subwencja ogólna składa się z części oświato-
wej, wyrównawczej i równoważącej (regionalnej 
dla województw). Część oświatowa subwencji 
ogólnej na 2006 r. została rozdzielona między 
jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z 
zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej4, które uwzględniało wzrost 
wydatków bieżących szkół i placówek oświato-
wych finansowanych z budżetu jednostki samo-
rządu terytorialnego z tytułu: uzyskania kolejnych 
stopni awansu zawodowego nauczycieli, zwięk-
szonej ilości godzin zajęć dydaktycznych w szko-
łach ponadgimnazjalnych, wprowadzenia czwartej 
godziny zajęć z wychowania fizycznego dla 
uczniów klas gimnazjalnych, kontynuowania 
kształcenia w funkcjonujących od dnia 1 września 
2004 r. uzupełniających liceach ogólnokształcą-
cych i utworzenia od dnia 1 września 2005 r.  
szkół policealnych dla absolwentów liceów profi-
lowanych.  
Niezmienne pozostały zasady ustalania części 
wyrównawczej dla poszczególnych jednostek 
samorządu terytorialnego.  

Część równoważąca subwencji dla gmin5 na 
2006 r. oraz równoważąca subwencji dla powia-

                                                      
4 Rozporządzenie z 22 grudnia 2005 r. Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 
2006  (DzU nr 266, poz. 2231). 
5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 
2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji 
ogólnej dla gmin na rok 2006 (DzU nr 194, poz. 1621). 

tów6 na 2006 r. zostały rozdzielone między gminy  
i powiaty zgodnie z Rozporządzeniami Ministra 
Finansów.  
W 2006 r. nastąpił znaczny wzrost części regio-
nalnej oraz wyrównawczej subwencji ogólnej w 
województwach samorządowych. Wynikało to ze 
sposobu ich wyliczenia oraz wielkości wskaźni-
ków udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych określonych zapisami 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. Wzrost kwot 
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych i prawnych spowodował zwiększenie kwot 
części wyrównawczej subwencji ogólnej. Sposób 
podziału części regionalnej subwencji ogólnej na 
2006 r. został ustalony w Rozporządzeniu Mini-
stra Finansów7. Część regionalna subwencji 
ogólnej uzależniona była od wysokości wydatków 
bieżących poniesionych przez województwa w 
2004 r. na regionalne przewozy pasażerskie. 
Podobnie jak w latach poprzednich, uchwalanie 
wysokości stawek podatkowych określonych w 
ustawach o podatkach i opłatach lokalnych, w 
podatku rolnym i podatku leśnym należało do 
wyłącznej kompetencji organów stanowiących 
gminy. Minister Finansów ogłosił górne granice 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lo-
kalnych8 oraz stawki podatku od środków trans-
portowych9. Prezes GUS opublikował średnie 
ceny skupu żyta10 i sprzedaży drewna11 za 

                                                      
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 
2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji 
ogólnej dla powiatów na rok 2006 (DzU nr 194, poz.1622). 
7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 
2005 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji 
ogólnej dla województw na rok 2006 (DzU nr 194, poz. 
1623).  
8 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 
2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych (MP  nr 68, poz. 956). 
9 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 
2005 r. w sprawie stawek podatku od  środków transportowych 
obowiązujących w 2006 roku (MP  nr 62, poz. 859) 
10 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (MP  nr 62, poz. 
867). 
11 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży 
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej 
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okres trzech pierwszych kwartałów 2005 r., 
stanowiące podstawę obliczenia podatku rol-
nego i leśnego. 

Na podstawie przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów12 w okresie od 24 sierpnia do 
końca 2006 r. gminy mogły podejmować 
uchwały o udzieleniu pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie 
nowych miejsc pracy w formie zwolnienia 
przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości. 

Gminy wypłacały producentom rolnym zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego, środki na ten cel pochodziły z bu-
dżetu państwa stanowiąc dotacje na zadania zle-
cone13 . 

Na realizację programu w zakresie dożywiania 
osób najuboższych gminy otrzymywały dotację 
celową, której wysokość uzależniona jest między 
innymi od sytuacji finansowej gminy14. 
 Wprowadzony w 2006 r. przepisami ustawy 
kompetencyjnej15 nowy podział zadań między 
organy administracji rządowej i administrację sa-
morządową nie rzutował w znaczący sposób na 
wielkość budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego. Nowe zadania były finansowane w for-
mie dotacji na zadania zlecone z zakresu admini-
stracji rządowej. Przekazane kompetencje mają 
głównie charakter władczy, polegający na spra-
wowaniu funkcji administracyjnych. Najwięcej 
zmian dotyczyło samorządu wojewódzkiego, jed-
nakże tylko nieliczne z nich podnoszą rangę sa-

                                                                                          
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. (MP nr 62, 
poz. 868). 
12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w 
sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspie-
ranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją (DzU nr 142, poz. 1017). 
13 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 
23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji 
celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej i jego wypłatę (DzU nr 160, poz. 
1132). 
14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w 
sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie  dożywiania” (DzU nr 25, poz. 186). 
15 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji ad-
ministracji ( DzU nr 175, poz. 1462 ze zm.). 

morządu wojewódzkiego jako gospodarza regio-
nu, kierującego jego rozwojem.   

W dniu 12 listopada 2006 r. odbyły się wybory 
radnych do rad gmin, powiatów i sejmików woje-
wództw oraz bezpośrednie wybory wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów, finansowane z dotacji na 
zadania zlecone z administracji rządowej. 

Analizę opracowano na podstawie danych 
zawartych w rocznych sprawozdaniach z wyko-
nania budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego sporządzonych w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej16 przez 70 gmin, miasto na prawach 
powiatu, 11 powiatów oraz województwo samo-
rządowe. W opracowaniu przyjęto, jako „rok ubie-
gły” służący do porównań  rok 2005. 
 

REALIZACJA BUDŻETÓW JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2006 R. 

 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
województwa opolskiego zostały wykonane w 
97,7% i wyniosły 2 975 299 tys. zł. W porównaniu 
do roku ubiegłego, uległy one zwiększeniu nomi-
nalnie o  11,2%, a realnie o 10,1%17. Najwięcej 
wzrosły dochody województwa oraz miasta na 
prawach powiatu - o 25,6% (realnie o 24,4 %). 
Dochody gmin zwiększyły się o 8,0% (realnie o 
6,9%), natomiast najmniej wzrosły dochody po-
wiatów o 4,1% (realnie o 3,1%). W analizowanym 
roku, w żadnym typie jednostek samorządu tery-
torialnego nie zrealizowano uchwalonego planu 
dochodów, którego wykonanie mieściło się w 
przedziale od 96,9% w gminach do 99,6% w po-
wiatach.  
 Tabela 1 przedstawia dynamikę realnych do-
chodów i wydatków jednostek samorządu teryto-
rialnego poszczególnych szczebli, zbiorczo w 
województwie opolskim i w kraju. 
                                                      
16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2006 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU nr 115, poz. 
781 ze zm.). 
17 Wskaźnik inflacji za 2006 rok wyniósł 1,0% - wskaźnik 
realnych dochodów i wydatków obliczono jako iloraz ureal-
nionych o wskaźnik inflacji, kwot dochodów i wydatków z 
2006 r. do odpowiednich wartości z 2005 r.  



BIULETYN INFORMACYJNY NR 2–3 (58–59), 2007 
16 

T a b e l a  1 
        (rok 2005 = 100%) 

Wyszczegól- Dochody Wydatki 
nienie 

Polska 
woj. 

opolskie 
Polska 

woj. 
opolskie 

Ogółem, z tego: 112,7 110,1 114,6 116,8 

- gminy 111,9 106,9 115,0 113,4 

- Opole 111,0 124,4 113,3 137,0 

- powiaty 106,9 103,1 111,3 107,1 

- woj. samorzą-

dowe 
133,2 124,4 131,2 126,7 

Wzrost dochodów ogółem jednostek samo-
rządu terytorialnego województwa opolskiego 
ukształtował się poniżej średniego w kraju. Jedy-
nie w mieście na prawach powiatu i w wojewódz-
twie samorządowym dynamika dochodów była 

większa od krajowej  o 11,7 punktu procentowe-
go. Również po stronie wydatkowej w Opolu i 
województwie samorządowym wskaźniki dynami-
ki wzrostu były wyższe odpowiednio o 22,4  i 12,1 
punktu procentowego od wskaźnika krajowego. 
Znaczny wzrost wydatków w Opolu i wojewódz-
twie samorządowym, miał wpływ na wielkość 
ogólnego wskaźnika wzrostu wydatków dla woje-
wództwa, który wyniósł 16,8% i był wyższy od 
krajowego o 2,2 punktu procentowego.  

Udział dochodów jednostek samorządu teryto-
rialnego poszczególnych szczebli w dochodach 
osiągniętych przez wszystkie jednostki samorzą-
du terytorialnego województwa opolskiego 
ukształtował się następująco: 

 
 

Jednostka 2005 r.  2006 r. 

gminy 59,8% 58,0% 

powiaty  18,0% 16,8% 

Opole 14,0% 15,9% 

woj. samorządowe 8,2% 9,3% 

 Struktura łącznych dochodów wszystkich jed-
nostek samorządu terytorialnego województwa 
opolskiego wskazuje, że wzrósł w niej udział do-
chodów miasta na prawach powiatu i wojewódz-
twa samorządowego. W 2006 r. został prawie 
zrównany (różnica zaledwie o 0,9 punktu procen-
towego) udział dochodów miasta Opola w struktu-
rze łącznych j.s.t. z udziałem dochodów 11 po-
wiatów.  
Strukturę dochodów jednostek samorządu terytorial-
nego wszystkich szczebli w kraju i w województwie 
opolskim przedstawia poniższa tabela. 

Analiza struktury dochodów ogółem j.s.t. wo-
jewództwa opolskiego, w odniesieniu do źródeł 
ich pochodzenia wskazuje, że we wszystkich 
stopniach samorządu, oprócz wojewódzkiego, 
udział dochodów własnych jest wyższy niż średni 
dla danej grupy w kraju. Niższy od średniej krajo-
wej o 7,9 punktu procentowego, udział dochodów 
własnych województwa samorządowego rzutuje 
na wielkość ogólnego udziału dochodów wła-
snych j.s.t. województwa, który jest niższy od 
krajowego o 2,5 punktu procentowego. Udział 
dotacji był zbliżony do poziomu krajowego, a 
subwencji niższy o 2,6 punktu procentowego. 

Łączne dochody pochodzące ze środków 
unijnych i zagranicznych wyniosły 104 085 tys. zł, 
co stanowiło 3,5% ogółu dochodów jednostek 

T a b e l a  2 

Polska (%) woj. opolskie (%) 

Wyszczególnienie 
ogółem 

dochody 

własne 
dotacje subwencje ogółem 

dochody 

własne 
dotacje subwencje 

Dochody wszystkich j.s.t. 100,0 53,7 16,8 29,5 100,0 51,2 16,7 32,1 

- gminy 100,0 47,4 20,0 32,6 100,0 51,7 16,7 31,6 

- Opole 100,0 63,1 12,6 24,3 100,0 67,9 11,8 20,3 

- powiaty 100,0 30,8 23,1 46,1 100,0 30,9 22,6 46,5 

- woj. samorządowe 100,0 63,8 14,2 22,0 100,0 55,9 14,2 29,9 
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samorządu terytorialnego18. Jednostki samorządu 
terytorialnego realizujące programy i projekty fi-
nansowane z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej oraz zagranicznych 
źródeł korzystały ze środków pochodzących z 
budżetu państwa w formie prefinansowania. 
 Wydatki ogółem jednostek samorządu teryto-
rialnego województwa opolskiego zostały wyko-
nane w 90,7% w stosunku do planu i wyniosły 
3 157 659  tys. zł. W porównaniu do roku ubie-
głego, uległy one zwiększeniu nominalnie o 
18,0%, a realnie o 16,8%. W poszczególnych 
typach jednostek realny wzrost wydatków wyniósł 
od 7,1% w powiatach do 37,0% w mieście na 
prawach powiatu. Realizacja planu wydatków 
mieściła się w przedziale od 87,4% w mieście na 
prawach powiatu, do 96,7% w powiatach. 
 Łączne wydatki finansowane ze środków unij-
nych i zagranicznych wyniosły 147 111 tys. zł, co 
stanowiło 4,7% ogółu wydatków jednostek samo-
rządu terytorialnego19. 
 Różnica między dochodami a wydatkami po-
chodzącymi ze środków Unii Europejskiej i za-
granicznych wynika z faktu, iż środki te refundują 
poniesione przez samorząd wydatki i wpływają do 
budżetów po rozliczeniu kosztów przedsięwzię-
cia.  

Strukturę wydatków jednostek samorządu te-
rytorialnego województwa opolskiego na tle kraju 
obrazuje poniższa tabela. 

T a b e l a  3 

Polska (%) woj. opolskie (%) 

Wyszczegól-
nienie wydatki 

bieżące 

wydatki 
mająt-
kowe 

wydatki 
bieżące 

wydatki 
mająt- 
kowe 

Wydatki 
wszystkich jst 

79,2 20,8 77,6 22,4 

- gminy 79,6 20,4 80,9 19,1 

- Opole 79,0 21,0 65,7 34,3 

- powiaty 85,3 14,7 90,9 9,1 
- woj. samorzą-
dowe 

63,7 36,3 56,2 43,8 

                                                      
18 Z uwagi na przyjętą metodologię uzyskiwania danych o 
środkach pomocowych, do wyliczenia dochodów i wydatków 
przeznaczonych na finansowanie zadań uwzględniono tylko 
paragrafy oznaczone czwartą cyfrą: 1,3,5,7 i 8. 
19 patrz przypis 18. 

 
Struktura wydatków poszczególnych stopni 

jednostek samorządu terytorialnego województwa 
opolskiego różni się od średnich wyników dla kra-
ju. Województwo samorządowe oraz miasto na 
prawach powiatu przeznaczyły więcej od średniej 
krajowej na wydatki majątkowe, odpowiednio o 
7,5 oraz 13,3 punktu procentowego. Niekorzyst-
nie na tle kraju wypadła struktura wydatków opol-
skich powiatów, gdyż udział w niej wydatków bie-
żących był wyższy od średniego dla Polski o 5,6 
punktu procentowego. 
 Łączny deficyt budżetowy jednostek samo-
rządu terytorialnego województwa opolskiego 
zaplanowano w kwocie 436 513 tys. zł. Wykona-
nie dochodów i wydatków spowodowało, że uzy-
skany na koniec roku deficyt budżetowy był 
znacznie niższy i wyniósł 182 361 tys. zł (6,1% w 
relacji do dochodów). Rok budżetowy zamknęły 
deficytem 42 gminy, 9 powiatów, województwo 
samorządowe oraz miasto na prawach powiatu.  
 Zestawienie ogólnych wielkości dochodów i 
wydatków oraz wyników realizacji budżetów w 
poszczególnych typach jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 2005 – 2006 obrazuje 
poniższa tabela. 
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 W załączniku 9 przedstawiono kwoty docho-
dów ogółem, dochodów własnych, wydatków ogó-
łem i wydatków majątkowych oraz skutków obni-
żenia maksymalnych stawek podatków, udzielo-
nych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatko-
wych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszcze-
gólnych jednostkach samorządu terytorialnego 
województwa opolskiego20.  
 Średnie dochody ogółem w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wyniosły w: gminach  
1 888 zł, powiatach 546 zł, Opolu 3 692 zł i woje-
wództwie samorządowym 264 zł. Największa roz-
piętość tego wskaźnika wystąpiła w gminach: od 
1 493 zł w Zawadzkim do 3 762 zł w Dobrzeniu 
Wielkim. W powiatach skrajne wielkości docho-
dów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wy-
niosły 337 zł w powiecie opolskim i 801 zł w głub-
czyckim. 

                                                      
20  Liczba ludności wg danych GUS na koniec trzeciego 
kwartału 2006 r. 

 W 2006 r. dochody własne samorządów w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w 
gminach 977 zł, powiatach 169 zł, powiecie 
grodzkim 2 506 zł i województwie 148 zł.  
 Wydatki ogółem na jednego mieszkańca, w 
poszczególnych typach jednostek samorządu 
terytorialnego, ukształtowały się na poziomie: 
gminy 1 962 zł, powiaty 577 zł, miasto na pra-
wach powiatu 4 087 zł i województwo 299 zł. 
Największe zróżnicowanie wydatków per capita, 
wystąpiło w gminach: od 1 471 zł w Głogówku do 
4 050 zł w Dobrzeniu Wielkim. W powiatach dys-
proporcje te były mniejsze, bowiem najniższa 
wartość wskaźnika wyniosła 335 zł w powiecie 
krapkowickim, a najwyższa 891 zł w głubczyckim. 
 Wielkość wydatków majątkowych przypadają-
cych na jednego mieszkańca jest najbardziej 
obiektywnym wskaźnikiem w zakresie prowadze-
nia przez jednostkę polityki prorozwojowej. Wy-
datki te wyniosły średnio w gminach 376 zł, po-
wiatach 53 zł, mieście na prawach powiatu 

T a b e l a  4 
Dynamika Wyszczególnienie Wykonanie 

tys. zł 
2005 r. 

Plan 
tys. zł 

2006 r. 

Wykonanie 
tys. zł 

2006 r. 

Wykonanie 
% 
4/3 

nominalnie 
% 
4/2 

realnie 
% 
4/2 

Struktura 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dochody 
Ogółem dochody j.s.t.  
w tym: 2 674 906 3 045 223 2 975 299 97,7 111,2 110,1 100,0 

- Gminy 1 599 608 1 783 361 1 727 809 96,9 108,0 106,9 58,1 

- Opole 375 713 479 122 472 000 98,5 125,6 124,4 15,9 

- powiaty 480 275 501 896 500 118 99,6 104,1 103,1 16,8 

- województwo 219 310 280 844 275 372 98,1 125,6 124,4 9,3 

Wydatki 
Ogółem wydatki j.s.t.  
w tym: 2 676 649 3 481 736 3 157 659 90,7 118,0 116,8 100,0 

- gminy 1 567 903 1 998 169 1 795 805 89,9 114,5 113,4 56,9 

- Opole 377 496 598 010 522 528 87,4 138,4 137,0 16,5 

- powiaty 487 876 545 906 527 828 96,7 108,2 107,1 16,7 

- województwo 243 374 339 651 311 498 91,7 128,0 126,7 9,9 

Wynik finansowy 
Ogółem j.s.t. w tym: -1 744 -436 513 -182 361 x x x x 

- gminy 31 705 -214 808 -67 997 x x x x 

- Opole 
-1 783 -118 888 -50 528 

x x x x 

- powiaty -7 602 -44 010 -27 710 x x x x 

- województwo -24 064 -58 807 -36 126 x x x x 
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1 400 zł i województwie samorządowym 131 zł. 
W gminach wystąpiły również największe dyspro-
porcje w tej grupie wydatków per capita, gdyż 
wahały się od 13 zł w Kamienniku do 1 304 zł w 
Dobrzeniu Wielkim. W powiatach wskaźnik ten 
ukształtował się w granicach od 10 zł w powiecie 
prudnickim do 144 zł w powiecie głubczyckim. 
 

WYKONANIE BUDŻETÓW GMIN W 2006 R. 

Uchwalone na 2006 rok budżety gmin, były w 
ciągu roku wielokrotnie zmieniane. Stosowne 
zmiany wprowadzano zgodnie z kompetencjami 
organów: uchwałami rad, bądź zarządzeniami 
prezydentów, burmistrzów i wójtów. Największy 
zakres zmian dotyczył strony przychodowej oraz 
rozchodowej budżetów. Wiązało się to głównie z 
zaciąganiem nowych zobowiązań w postaci kre-
dytów, pożyczek oraz emisji obligacji samorzą-
dowych, jak również z udzielaniem przez gminy 
pożyczek województwu samorządowemu na re-
alizację zadania „E-urząd dla mieszkańców 
Opolszczyzny” oraz ich spłatą.  
 
Dochody 

Gminy zaplanowały dochody na 2006 rok w 
wysokości 1 701 923 tys. zł. W ciągu roku budże-
towego wielkość ta wzrosła o 81 438 tys. zł, tj. o 
4,8%. Największy wzrost dochodów (o 5,5%) od-
notowano w gminach wiejskich, natomiast naj-

mniejszy (o 4,4%) w gminach miejsko - wiejskich. 
Zmiany budżetów w zakresie dochodów dotyczyły 
wielkości dochodów własnych, dotacji celowych 
oraz subwencji. 

 Gminy wykonały plan dochodów ogółem w 
96,9%. Najniższe wykonanie wystąpiło w grupie 
gmin miejskich – 92,3%. W 14 gminach zrealizo-
wano dochody wyższe od zaplanowanych, nato-
miast w Kędzierzynie-Koźlu dochody zostały wy-
konane w 100,0%. Najwyższy wzrost dochodów, 
w porównaniu do planu, osiągnęła gmina miejsko-
wiejska – Zdzieszowice (o 25,7%), a wśród gmin 
wiejskich – Chrząstowice (o 11,7%). Wynikało to 
ze zwiększonych wpływów z udziałów z podatku 
dochodowego od osób prawnych oraz podatku od 
osób fizycznych opłacanego w formie karty po-
datkowej. Najniższa realizacja zaplanowanych 
dochodów wystąpiła w gminach Kolonowskie 
(77,2%) i Olszanka (80,2%). W gminie Kolonow-
skie niskie wykonanie zaplanowanych dochodów 
zostało spowodowane nieotrzymaniem środków 
na budowę sali sportowej z funduszy struktural-
nych w ramach ZPORR. Powyższe środki oraz  
dotacja na ten cel z budżetu państwa wpłyną w 
następnym roku budżetowym. Natomiast gmina 
Olszanka nie otrzymała planowanych środków na 
dofinansowanie inwestycji własnych realizowa-
nych w ramach projektów i programów ze środ-
ków europejskich. 
 Realizację budżetów przez poszczególne 
gminy przedstawia załącznik 1. 
 Tabela 5 przedstawia realizację dochodów 
gmin w odniesieniu do planu oraz porównanie 

wykonania dochodów w stosunku do roku 2005.  
 W 2006 r. gminy województwa opolskiego 

zrealizowały dochody w łącznej wysokości  
1 727 809 tys. zł. W porównaniu do roku po-
przedniego, nastąpił wzrost łącznych dochodów 

    T a b e l a  5 

w tym gminy:   

Wyszczególnienie 
Ogółem  

budżety gmin miejskie 
miejsko-

wiejskie 
wiejskie 

Dochody     

plan (tys. zł) 1 783 361 245 051 1 041 633  496 677  

wykonanie (tys. zł) 1 727 809 226 145 1 018 109 483 555 

do planu 2006 r. (%) 96,9 92,3 97,7 97,4 

do wykonania 2005 r. (%) 108,0 110,7 107,3 108,3 
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wszystkich gmin, nominalnie o 8,0%, a realnie o 
6,9%. W porównaniu do ubiegłego roku, w gmi-
nach miejskich zrealizowano dochody wyższe o 
10,7%, w wiejskich o 8,3% i w miejsko-wiejskich o 
7,3%. 
 Dochody własne gmin uzyskane w 2006 r. 
wyniosły ogółem 894 440 tys. zł (98,9% planu). 
Wielkość zrealizowanych dochodów własnych, w 
stosunku do roku ubiegłego, była wyższa o 2,5%. 
Podstawowe źródło dochodów własnych gmin, 
podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły 
wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały 
w podatkach stanowiących dochody budżetu 
państwa. 

Wyższe niż w roku 2005 kwoty dochodów 
uzyskano z: podatku od czynności cywilnopraw-
nych (o 25,7%), udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych (o 17,4%), podatku leśnego (o 
12,6%). Ponadto wyższe od ubiegłorocznych do-
chody uzyskano z podatku od nieruchomości, 
podatku od środków transportowych oraz z po-
datku od spadków i darowizn. Dochody z tytułu  
podatku rolnego w 2006 r. były niższe o 24,7%. 
Ze względu na warunki klimatyczne (skutki suszy) 
wielu podatników uzyskawszy niższe plony, ubie-
gało się o umorzenie zapłaty podatku rolnego. 
Organ podatkowy, w uzasadnionych sytuacjach, 
udzielał ulg w spłacie podatku, tym samym wpły-
wy z tego źródła dochodu uległy zmniejszeniu. 
Zmniejszeniu uległy także dochody z udziału w 
podatku dochodowym od osób prawnych. 
 Dochody własne gmin, na skutek ustalenia 
przez rady niższych stawek podatków (głównie 
podatku od nieruchomości), były mniejsze od 
możliwych do uzyskania o 56 765 tys. zł (tj. 6,3% 
dochodów własnych). Największe skutki wystąpiły 
w gminie Skarbimierz (12,9% dochodów), naj-
mniejsze w Zębowicach (0,5% dochodów). Udzie-
lone przez gminy ulgi, umorzenia i zwolnienia 
spowodowały zmniejszenie potencjalnych docho-
dów gmin o 14 325 tys. zł, natomiast skutki odro-
czeń terminów płatności oraz rozłożenia na raty 
wyniosły 11 708 tys. zł. Wygaśnięcie zobowiązań 
podatkowych na skutek potrącenia z wzajemnej, 
bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika 

i przeniesienia własności rzeczy lub praw mająt-
kowych na rzecz gminy21 wystąpiło w 9 jednost-
kach na łączną kwotę 5 522 tys. zł. 
 Subwencja ogólna została przekazana gmi-
nom województwa opolskiego przez Ministerstwo 
Finansów – w kwocie 545 585 tys. zł, i była o 
8,2% wyższa od kwoty uzyskanej w roku po-
przednim.  
 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 
wyniosła 424 189 tys. zł (wzrost o 8,2%). Część 
wyrównawczą subwencji ogólnej w łącznej wyso-
kości 108 374 tys. zł uzyskały 63 gminy, nato-
miast część równoważącą w kwocie 11 098 tys. zł 
otrzymało 46 gmin. Uzupełnienie subwencji ogól-
nej w kwocie 1 923 tys. zł przekazano 33 gmi-
nom.  
 Gminy otrzymały 86,2% planowanych dotacji 
celowych, w łącznej wysokości 287 784 tys. zł. 
Dotacje celowe wzrosły w stosunku do roku ubie-
głego o 29,1%, na co przede wszystkim miały 
wpływ środki przekazane z budżetu państwa na 
realizację zadań własnych gmin (wzrost o 84,1%).  
Zadania własne, na które otrzymano dotacje to: 
dofinansowanie kosztów przygotowania zawodo-
wego młodocianych pracowników, pokrycie kosz-
tów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów w ramach 
programu „Aktywizacja i wspieranie jst i organiza-
cji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom 
pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”, 
„Wyprawka szkolna” dla uczniów podejmujących 
naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej 
w roku szkolnym 2006/2007, w ramach rządowe-
go programu wyrównywania warunków startu 
szkolnego. 
 Dotacje na zadania realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu tery-
torialnego wyniosły 5 627 tys. zł, w tym dotacje na 
inwestycje – 3 426 tys. zł. W ramach porozumień 
realizowano budowę infrastruktury drogowej w 
gminach Brzeg i Skarbimierz, a ponadto wykony-
wano zadania z zakresu remontów i utrzymywa-

                                                      
21 Art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (DzU nr 8, poz. 60 tekst jednolity z 
2005 r., ze zm.). 
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nia dróg, ochrony i konserwacji zabytków oraz 
gospodarki odpadami. 
 Dotacje na zadania z zakresu administracji 
rządowej wyniosły 207 295 tys. zł i wzrosły o 
29,6%. Do zadań tej kategorii zalicza się zwrot 
rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego, pomoc pieniężną dla rodzin 
rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały 
dotknięte suszą oraz obligatoryjne zadania z za-
kresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimenta-
cyjnych.  

Dotacje za zadania realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 
(2 609 tys. zł) wzrosły o 39,3% i zabezpieczały 
m.in. utrzymanie cmentarzy wojennych, moderni-
zację i remonty mieszkań dla repatriantów.  

W roku 2006 gminy zaplanowały dochody ze 
środków Unii Europejskiej i zagranicznych w wy-
sokości 45 689 tys. zł, które zrealizowano w łącz-
nej kwocie 73 336 tys. zł, co stanowiło 1,6% ogó-
łu ich dochodów22. Najwięcej środków z tego tytu-
łu otrzymały gminy miejsko wiejskie – 14 244 
tys. zł, natomiast najmniej gminy wiejskie – 
13 063 tys. zł.  

Struktura dochodów gmin województwa opol-
skiego w 2006 r. uległa niekorzystnej zmianie. 
Chociaż nadal dominują w niej dochody własne, 
to ich udział zmalał o 2,9 punktu procentowego w 
porównaniu do roku ubiegłego.  
Załącznik 2a przedstawia strukturę dochodów 
poszczególnych gmin województwa opolskiego. 
 

Struktura dochodów gmin 
województwa opolskiego w 2006 roku

Dochody 
własne 
51,7%

Dotacje 
celowe
16,7%

Subwencja 
31,6%

 

                                                      
22 Patrz przypis 18. 

Dochody własne stanowiły najważniejsze 
źródło dochodów gmin, ich udział w strukturze 
wyniósł 51,7%. Udział dochodów własnych w 
poszczególnych typach gmin zawierał się w prze-
dziale od 44,2% w gminach wiejskich do 69,7% w 
gminach miejskich.  
 Widoczne było duże zróżnicowanie udziału 
dochodów własnych w dochodach ogółem gmin. 
W budżetach gmin miejsko-wiejskich udział ten 
zawierał się w granicach od 28,8% do 76,8%, 
natomiast w gminach wiejskich od 22,7% do 
74,8%. W pięciu gminach wiejskich i jednej gmi-
nie miejsko-wiejskiej dochody własne stanowiły 
mniej niż 30% dochodów ogółem, tym samym 
jednostki te uzależnione były w znacznym stopniu 
od otrzymanych subwencji i dotacji. Wśród gmin, 
najwyższy udział dochodów własnych w struktu-
rze dochodów odnotowano w Gogolinie (76,8%), 
a najniższy w Zębowicach (22,7%). 
Strukturę dochodów własnych gmin w latach 
2005 i 2006 przedstawia tabela 6. 

T a b e l a  6 

2006 r. 2005 r. 
Wyszczególnienie 

tys. zł % % 

Dochody własne 894 440 100,0 100,0 

1. 
Udziały w podatku 
dochodowym od 
osób prawnych 

27 280  3,1 3,9 

2. 
Udziały w podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

248 857 27,8 24,3 

3. Podatek rolny 35 991 4,0 5,5 

4. 
Podatek od nieru-
chomości 

316 701 35,4 35,1 

5. Podatek leśny 3 300 0,4 0,3 

6. 
Podatek od środ-
ków transporto-
wych 

12 034 1,3 1,3 

7. 
Podatek opłacany 
w formie karty 
podatkowej 

1 842 0,2 0,2 

8. 
Podatek od spad-
ków i darowizn 

3 510 0,4 0,4 

9. Opłata skarbowa 10 966 1,2 1,3 

10. 
Podatek od czyn-
ności cywilnopraw-
nych 

15 502 1,7 1,4 

11. 
Pozostałe dochody 
własne 

218 457 24,5 26,3 
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Dane z tabeli wskazują, iż największą część 
dochodów własnych gmin, podobnie jak w roku 
poprzednim, stanowił podatek od nieruchomości 
– 35,4%. Kolejne źródło dochodów - udziały w 
podatku dochodowym od osób fizycznych stano-
wiły 27,8% w strukturze dochodów własnych 
(wzrost o 3,5 punktu procentowego). Natomiast 
pozostałe dochody własne stanowiły 24,5% do-
chodów ogółem, tj. mniej o 1,8 punktu procento-
wego, w porównaniu do roku ubiegłego. 
 Drugim, co do wielkości, źródłem dochodów 
gmin była subwencja otrzymana z budżetu pań-
stwa, której udział w strukturze dochodów ogółem 
wyniósł 31,6%. Udział subwencji ogólnej w do-
chodach ogółem gmin ukształtował się na pozio-
mie 40,3% w gminach wiejskich, 30,6% w gmi-
nach miejsko-wiejskich i 17,4% w gminach miej-
skich.  

W porównaniu do roku 2005 część równowa-
żąca subwencji ogólnej, zmniejszyła się o 9,4%, 
część oświatowa i wyrównawcza zwiększyła się 
odpowiednio o 8,2% i 9,2%. Znacznie wzrosła 
kwota uzupełniająca części wyrównawczej sub-
wencji ogólnej (o 355,8%). Było to wynikiem 
ustawowego sposobu obliczania tej kwoty, który 
uzależnia jej wielkość między innymi od docho-
dów podatkowych uzyskanych przez gminy w 
2004 r. Największy udział subwencji w dochodach 
ogółem wystąpił w gminie wiejskiej Zębowice 
(58,7%), a w gminach miejsko-wiejskich w Białej 
(54,5%). Najniższe kwoty subwencji, wśród gmin 
miejsko-wiejskich, otrzymała gmina Gogolin – 
14,9%, a wśród gmin wiejskich – Dobrzeń Wielki 
– 19,9%. We wszystkich jednostkach, w struktu-
rze dochodów, największy udział miała część 
oświatowa subwencji ogólnej.  
 W analizowanym okresie udział dotacji celo-
wych w dochodach ogółem wzrósł o 2,8 punktu 
procentowego i wyniósł 16,7%. W poszczegól-
nych typach gmin udział dotacji w dochodach 
ukształtował się na poziomie 18,0% w gminach 
miejsko-wiejskich, 15,5% w wiejskich oraz 12,9% 
w miejskich. W roku 2006 najbardziej wzrosły 
dotacje celowe na zadania realizowane na pod-

stawie porozumień między jednostkami samorzą-
du terytorialnego oraz na zadania własne gmin. 
Dotacje w największym stopniu zasilały budżety 
gminy Świerczów – 30,4% i Prudnik – 30,3%. 
Dotacje celowe otrzymane na cele inwestycyjne 
nie przekroczyły 3% w strukturze dochodów 
większości gmin, jedynie w gminie Ujazd oraz 
Skarbimierz udział ich wyniósł odpowiednio 
10,9% i 10,5%. 

Wydatki  
 Gminy województwa opolskiego zaplanowały 
w 2006 r. wydatki w wysokości 1 883 345 tys. zł. 
W ciągu roku ich plan zwiększono o 114 824  tys. 
zł, tj. o 6,1%.  

Wykonane wydatki budżetowe gmin wyniosły 
1 795 805 tys. zł i wzrosły, w porównaniu do roku 
ubiegłego o 227 902 tys. zł (nominalnie o 14,5%, 
a realnie o 13,4%). Średni poziom realizacji planu 
wydatków dla gmin wyniósł 89,9%. Rozpatrując 
wykonanie wydatków w poszczególnych gminach 
można stwierdzić, iż najwyższy wskaźnik zreali-
zowanych wydatków uzyskała gmina Pawłowiczki 
– 97,5%, natomiast najniższy gmina Reńska Wieś 
- 70,1%. Tak niski wskaźnik wykonania wydatków 
w tej gminie wystąpił ze względu na przeniesienie 
realizacji zadań inwestycyjnych na rok następny.  

Strukturę oraz wykonanie wydatków gmin 
ogółem, z uwzględnieniem ich rodzajów, zapre-
zentowano na wykresie, natomiast strukturę wy-
datków poszczególnych jednostek przedstawia 
załącznik 5a. 

Struktura wydatków gmin 
w 2006 roku 

5,4%

0,5%

36,2% 19,1%

38,8%

majątkowe 19,1%
wynagrodzenia z pochodnymi 38,8%
dotacje 5,4%
obsługa długu 0,5%
pozostałe wydatki bieżące 36,2%
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 Wydatki majątkowe gmin wyniosły ogółem 
343 821 tys. zł, co stanowiło 78,1% uchwalonego 
planu. W odniesieniu do roku 2005 nastąpił ich 
wzrost o 29,4%. Niemal całą kwotę wydatków 
majątkowych stanowiły wydatki inwestycyjne. 
Źródłem finansowania wydatków majątkowych 
były środki własne, środki pochodzące z funduszy 
europejskich oraz z kredytów i pożyczek.  

Udział wydatków majątkowych w strukturze 
wydatków wzrósł o 2,2 punktu procentowego i 
wyniósł 19,1%. Na wydatki majątkowe przezna-
czono w gminach miejskich – 25,3%, w wiejskich 
– 20,9%, w miejsko-wiejskich – 17,0% ogółu wy-
datków. Największy udział wydatków majątko-
wych w wydatkach ogółem wystąpił w gminach 
Bierawa – 39,3% i Polska Cerekiew - 39,1%. Po-
nadto jeszcze w siedmiu gminach: Brzeg, Kolo-
nowskie, Ujazd, Zdzieszowice, Dobrzeń Wielki, 
Komprachcice i Skarbimierz wskaźnik ten prze-
kroczył 30%. Gminy realizowały zadania przy 
wykorzystaniu środków unijnych i zagranicznych 
przeznaczanych na budowę kanalizacji, moderni-
zację dróg oraz budowę hal gimnastycznych. Na 
wydatki inwestycyjne najmniej przeznaczyła gmi-
na Kamiennik - 0,6% ogółu wydatków. 
 Wydatki bieżące gmin wzrosły o 11,5% i wy-
niosły 1 451 984 tys. zł (93,2% kwoty planowa-
nej). Wydatki bieżące stanowiły średnio 80,9% 
wydatków ogółem gmin. Z tych środków finanso-
wano bieżące potrzeby gmin, związane głównie z 
realizacją obligatoryjnych zadań własnych.  
 Z budżetów gmin udzielono dotacje w wyso-
kości 97 724 tys. zł. Kwota ta była wyższa niż w 
roku poprzednim o 2,4%. Zróżnicowanie stopnia 
realizacji tej grupy wydatków bieżących, wynikało 
z przyjętego przez konkretną jednostkę sposobu 
realizacji nałożonych na nią zadań.  
 Wydatki na obsługę długu były niższe niż 
przed rokiem o 3,2% i wyniosły 8 610 tys. zł .   
W omawianym okresie, tylko gmina Brzeg ponio-
sła wydatki związane z udzielonym poręczeniem 
w kwocie 1 036 tys. zł.  

Pozostałe wydatki w 2006 r. wyniosły 650 760 
tys. zł i były większe od wydatków w roku ubie-
głym o 21,8%. 

 Wpłat do budżetu państwa w łącznej wysoko-
ści 8 614 tys. zł, z przeznaczeniem na część rów-
noważącą subwencji ogólnej dla gmin, musiały 
dokonać 3 gminy województwa opolskiego: Kę-
dzierzyn Koźle, Dobrzeń Wielki i Gogolin. 
 W strukturze wydatków bieżących dominowa-
ły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 
które stanowiły 38,8% wydatków ogółem. Zna-
cząca pozycja w strukturze wydatków - 36,2%, 
przypadła pozostałym wydatkom. Obejmowały 
one, obok wydatków na świadczenia społeczne 
na rzecz osób fizycznych, m.in. wydatki na zakup 
materiałów i wyposażenia, remonty, usługi i inne 
wydatki związane z prawidłowym funkcjonowa-
niem jednostek wykonujących zadania gmin. 

W ramach realizacji programów finansowanych 
ze środków Unii Europejskiej i zagranicznych, gmi-
ny zaplanowały wydatki w łącznej wysokości 41 
078 tys. zł, a wykonały w kwocie 31 455 tys. zł, co 
stanowiło 1,8% wydatków gmin ogółem23. Więk-
szość planowanych i realizowanych w 2006 roku 
zadań z udziałem środków unijnych dotyczyło in-
westycji; przede wszystkim w infrastrukturę 
wodociągową i kanalizacyjną wsi, drogi i ochronę 
wód.   Strukturę wydatków ogółem uwzględniającą 
poszczególne działy klasyfikacji budżetowej 
przedstawia załącznik 6a i poniższa tabela. 

T a b e l a  7 

Struktura  
wydatków ogółem 

w % 

Struktura 
wydatków 
majątko-

wych  
w % w 
2006 r. 

Działy klasyfikacji  
budżetowej 

2005 r. 2006 r.  

1 2 3 4 
Wydatki  
ogółem, z tego: 100,0 100,0 100,0 
Dz. 801 - Oświata i 
wychowanie 
Dz. 854 - Edukacyjna 
opieka wychowawcza 43,1 40,3 12,9 
Dz. 852 - Pomoc spo-
łeczna 
Dz. 853 - Pozostałe 
zadania w zakresie 
polityki społecznej 16,0 17,1 - 
Dz. 750 - Administracja 
publiczna 10,6 10,0 2,0 

                                                      
23 Patrz przypis 18. 
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Dz. 900 - Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 9,7 9,6 33,8 
Dz. 600 – Transport i 
łączność 5,1 6,9 23,2 
Dz. 921 - Kultura i 
ochrona dziedzictwa 
narodowego 3,3 4,1 6,0 

Dz. 700 - Gospodarka 
mieszkaniowa 3,2 3,2 5,0 
Dz. 926 - Kultura fi-
zyczna i sport 2,4 2,7 5,8 

 Pozostałe działy 6,6 6,1 11,3 

    

W strukturze działowej wydatki na Oświatę i 
wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wycho-
wawczą stanowiły łącznie 40,3% ogólnej kwoty 
poniesionych przez gminy wydatków. W po-
szczególnych typach gmin, udział wydatków 
„oświatowych” w wydatkach ogółem wyniósł: w 
gminach wiejskich - 41,3%, miejsko-wiejskich – 
41,2%, gminach miejskich – 34,3%. Udział wy-
datków oświatowych w strukturze wydatków za-
wierał się w przedziale od 26,2% w Skarbimierzu 
do 53,6% w Łambinowicach. Cztery gminy prze-
znaczyły ponad połowę wydatków budżetowych 
na potrzeby oświaty.  
 Drugą pod względem wielkości grupę – 
17,1%, stanowiły wydatki związane z pomocą 
społeczną oraz innymi działaniami w zakresie 
polityki społecznej, które w budżetach zajmowały: 
w gminach miejsko-wiejskich – 18,6%, w gminach 
miejskich - 16,1%, a w wiejskich – 14,1%. Naj-
większy udział wydatków na zadania z zakresu 
pomocy społecznej w strukturze wydatków wy-
stąpił w gminie Komprachcice - 29,8%, najmniej-
szy w Dobrzeniu Wielkim – 4,4%. 
 Kolejną grupę stanowiły wydatki związane z 
bieżącym funkcjonowaniem administracji samo-
rządowej zaklasyfikowane w dziale Administracja 
publiczna, których udział wyniósł średnio 10,0%. 
W strukturze wydatków najwięcej środków na ten 
cel przeznaczyły gminy Zębowice – 18,7% i Do-
maszowice - 18,2% wydatków, natomiast naj-
mniej gmina Dobrzeń Wielki – 5,3%. 
Na wydatki w pozostałych działach przeznaczono 
od 2,7% w dziale Kultura fizyczna i sport do 9,6% 
w dziale Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska ogółu wydatków. 

W strukturze wydatków majątkowych na 
pierwszym miejscu uplasowały się wydatki z dzia-
łu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
– 33,8%, które przeznaczano głównie na budowę 
wodociągów i kanalizacji w gminach. Wydatki na 
transport i łączność stanowiły 23,2% i finansowały 
budowę oraz modernizację dróg. Wydatki mająt-
kowe w działach związanych z oświatą, stano-
wiące 12,9% ogółu wydatków, poniesiono na 
budowę sal gimnastycznych. Załącznik 7a przed-
stawia strukturę wydatków majątkowych gmin w 
działach klasyfikacji budżetowej. 

Zobowiązania i wynik finansowy 
 Gminy województwa opolskiego planowały 
zamknąć rok budżetowy 2006 deficytem w łącz-
nej wysokości 214 808 tys. zł. Wykonanie budże-
tów spowodowało, że na koniec roku kwota defi-
cytu była niższa i wyniosła 67 997 tys. zł. W 28 
gminach budżet zamknął się nadwyżką budże-
tową w ogólnej kwocie 20 524 tys. zł. Na deficyt 
w kwocie 88 522 tys. zł złożył się ujemny wynik 
finansowy uzyskany w 42 gminach. Największa 
kwota deficytu – 11 380 tys. zł wystąpiła w gminie 
Strzelce Opolskie (20,5% w relacji do dochodów).
 Osiągnięte w 2006 r. przychody w wysokości 
312 463 tys. zł stanowiły 95,0% założonego pla-
nu. W stosunku do roku poprzedniego, wielkość 
ogółem przychodów wzrosła o 83,7%. W struktu-
rze przychodów, podobnie jak w latach poprzed-
nich, największy udział miały przychody z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek – 34,0%. 
Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek 
wzrosła w stosunku do roku 2005 o 24,2%. Jedy-
nie 4 gminy nie zaciągnęły żadnych zobowiązań z 
tego tytułu. Przychody osiągnięte przez gminy ze 
spłat udzielonych pożyczek wyniosły 3 679 tys. zł. 
Kolejną, znaczną grupę przychodów (25,3%) sta-
nowiły przychody uzyskane z emisji papierów 
wartościowych – 79 116 tys. zł oraz wolne środki 
uzyskane z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych – 70 614 tys. zł. Trzy gminy (Doma-
szowice, Olszanka i Tarnów Opolski) wyemitowa-
ły w 2006 roku obligacje na łączną kwotę 2 500 
tys. zł. 
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Rozchody budżetowe gmin w 2006 r. wzrosły 
w porównaniu do roku ubiegłego o 36,5% i sta-
nowiły kwotę 111 140 tys. zł. Złożyły się na nie 
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 
wysokości 70 490 tys. zł (spadek o 7,1%) oraz 
udzielone pożyczki w kwocie 3 443 tys. zł (wzrost 
o 779,5%). Kwoty udzielanych pożyczek były 
zróżnicowane (od 27 tys. zł do ponad 200 tys. zł) i 
zależały od typu jednostki i wielkości jej budżetu. 
Gminy udzielały pożyczek m.in. urzędowi mar-
szałkowskiemu na realizację programu „E-urząd 
dla mieszkańców Opolszczyzny”. Celem projektu 
było zwiększenie dostępu do usług publicznych 
on-line oraz zmniejszenie dysproporcji w zakresie 
dostępu i wykorzystania internetu przez miesz-
kańców województwa opolskiego. 

Żadna z gmin w 2006 r. nie wykupiła obligacji 
samorządowych. 

W związku ze sprzedażą udziałów gmin w 
spółce Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., 
gminy: Kluczbork, Krapkowice oraz Strzelce 
Opolskie uzyskały z transakcji znaczne kwoty 
środków pieniężnych, które lokowane w bankach, 
traktowane są jako rozchody. 

Łączna kwota należności gmin wyniosła 
164 366 tys. zł i była wyższa o 3,1% od ubiegło-
rocznej. Na ogólną kwotę należności składały się 
głównie wymagalne należności pochodzące od 
jednostek spoza sektora finansów publicznych w 
kwocie 163 939 tys. zł, które wzrosły w porówna-
niu do roku ubiegłego o 3,2% oraz należności z 
tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 428 tys. zł.  

Zobowiązania gmin na koniec 2006 r. wynio-
sły 246 494 tys. zł, co stanowiło 14,2% w relacji 
do dochodów. W stosunku do roku ubiegłego, 
była to kwota wyższa o 11,7%. Zadłużenie z tytu-
łu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 
230 834 tys. zł. Zobowiązania z tytułu wyemito-
wanych papierów wartościowych, na łączną kwo-
tę 12 100 tys. zł, wystąpiły w gminach: Głuchoła-
zy, Kietrz, Nysa, Domaszowice, Olszanka i Tar-
nów Opolski.  

W 2006 r. kwota zobowiązań wymagalnych 
była niższa o 660 tys. zł i wyniosła 3 560 tys. zł, w 

tym 1 966 tys. zł dotyczyło niezapłaconych zobo-
wiązań z tytułu dostaw towarów i usług.  

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielo-
nych poręczeń, w łącznej wysokości 49 780 tys. 
zł wystąpiły w 8 gminach województwa opolskie-
go.  

Tylko gmina Brzeg dokonywała za dłużnika 
spłat z tytułu realizacji udzielonego poręczenia w 
kwocie 342 tys. zł.  
 
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NA 
PRAWACH POWIATU W 2006 R. 

Opole posiadając status miasta na prawach 
powiatu realizuje zadania przypisane zarówno 
gminom jak i powiatom. 

Dane dotyczące realizacji dochodów, wy-
datków, przychodów i rozchodów budżetu Opo-
la przedstawia załącznik nr 10, natomiast struk-
turę i dynamikę wykonania dochodów oraz wy-
datków w latach 2003-2006 przedstawia za-
łącznik nr 11. 

Dochody 
Wykonanie dochodów ukształtowało się na 

poziomie 472 000 tys. zł, co stanowiło 98,5% pla-
nu. W stosunku do roku 2005 dochody miasta 
wzrosły o kwotę 96 288 tys. zł tj. nominalnie o 
25,6%, a w ujęciu realnym o 24,4%.  

Strukturę dochodów ogółem miasta Opola 
przedstawia poniższy wykres: 

Struktura dochodów Opola w 2006 r.

Dochody 
własne
67,9%

Dotacje 
celowe
11,8%

Subwencja 
20,3%

 Wielkość oraz struktura dochodów własnych 
określają możliwości rozwojowe jednostki samo-
rządu terytorialnego. Dochody własne były 
głównym źródłem dochodów Opola, stanowiąc 
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67,9% ogółu dochodów. W stosunku do roku 
2005 dochody te zwiększyły się o 31,6% (tj. o 
76 977 tys. zł) i wyniosły 320 370 tys. zł.  

Dochodami o najwyższej dynamice były pozo-
stałe dochody (wzrost o 85,9%). Zwiększyły się 
również: wpływy z tytułu podatku leśnego o 
29,4% (dochody te ze względu na kwotę nie zna-
lazły odzwierciedlenia w strukturze ogółu docho-
dów), podatek od czynności cywilno-prawnych o 
25,6%, podatek od spadków i darowizn o 19,9%, 
podatek od środków transportowych o 17,7% 
oraz udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych o 11,9%. W stosunku do roku 2005 
uległy zmniejszeniu: podatek rolny o 30,4%, po-
datek opłacany w formie karty podatkowej o 
9,9%, udziały w podatku dochodowym od osób 
prawnych o 3,7% oraz opłata skarbowa o 3,4%. 

Pozostałe dochody własne wykonane w 
kwocie 137 565 tys. zł, stanowiły w strukturze 
dochodów 29,0% i były największym, pod wzglę-
dem wielkości źródłem dochodów własnych Opo-
la. Wzrost ten wynikał m.in. z dofinansowania ze 
środków UE realizacji zadań w zakresie Progra-
mu Funduszu Spójności/ISPA w kwocie 
32 804 tys. zł (w 2005 roku - 11 387 tys. zł), środ-
ki z UE stanowiące zwrot z tytułu prefinansowania 
w kwocie 15 044 tys. zł (przy 375 tys. zł w 2005 
roku) oraz dochody z majątku gminy w kwocie 
39 075 tys. zł, w tym głównie ze sprzedaży mająt-
ku (34 824 tys. zł). Innymi istotnymi składnikami 
pozostałych dochodów własnych były wpłaty 
spółek zarządzających nieruchomościami gminy 
(czynsze) w wysokości 21 218 tys. zł, wpływy z 
tytułu odsetek od środków finansowych ulokowa-
nych na rachunkach bankowych, od lokat termi-
nowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i 
opłat – łącznie 3 193 tys. zł, opłaty komunikacyjne 
(tablice rejestracyjne) – 2 939 tys. zł, wpłaty za 
koncesje na sprzedaż alkoholu – 2 554 tys. zł, 
dywidenda ECO w kwocie 1 880 tys. zł oraz opła-
ta targowa – 1 049 tys. zł. 

Udziały we wpływach z podatków docho-
dowych wyniosły ogółem 113 933 tys. zł, stano-
wiąc łącznie 24,2% dochodów ogółem i były dru-
gim co do wielkości źródłem dochodów budżetu 

miasta Opola. Wykonane dochody z udziałów w 
podatku dochodowym od osób fizycznych wynio-
sły 103 660 tys. zł, i w porównaniu do 2005 r. były 
wyższe o 10 988 tys. zł, stanowiąc 103,5% kwoty 
planowanej. Wpływy z udziałów w podatku do-
chodowym od osób prawnych zmalały o 394 tys. 
zł i wyniosły 10 274 tys. zł (89,3% planu).  

Kolejną pozycję zajmowały dochody z podat-
ku od nieruchomości, które wzrosły o 2,3% i 
wyniosły 54 234 tys. zł (od osób prawnych - 
46 962 tys. zł, a od osób fizycznych - 7 272 tys. 
zł). Podatek od nieruchomości stanowił 11,5% 
dochodów ogółem miasta.  

Z pozostałych źródeł dochodów własnych, 
największe kwoty uzyskano odpowiednio z po-
datku od czynności cywilnoprawnych - 6 022 tys. 
zł (udział w dochodach - 1,3%), opłaty skarbowej 
4 171 tys. zł (0,9%), podatku od środków trans-
portowych 2 619 tys. zł (0,6%) oraz podatku od 
spadków i darowizn, który osiągnął kwotę 
1 326 tys. zł i stanowił 0,3% dochodów ogółem.  

Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych 
wyniosły 151 630 tys. zł i stanowiły 32,1% ogółu 
dochodów miasta Opola w 2006 roku.  

Subwencja zrealizowana została w wysoko-
ści 95 999 tys. zł (100,0% planu) i była wyższa o 
4 867 tys. zł (tj. 5,3%) od kwoty uzyskanej w 2005 
roku. Subwencja ogólna dla Opola, składała się z 
trzech części: subwencji oświatowej wynoszącej 
89 187 tys. zł (18,9% udziału w dochodach), rów-
noważącej w kwocie 5 412 tys. zł (1,1%) oraz 
uzupełnienia subwencji ogólnej – 1 400 tys. zł 
(0,3%).  

Wysoką dynamiką wzrostu (wynoszącą 
135,1%) charakteryzowały się dotacje celowe, 
które w 2006 roku zostały zrealizowane w wyso-
kości 55 631 tys. zł. Dotacje celowe wyniosły: na 
zadania z zakresu administracji rządowej - 
28 849 tys. zł (6,1% udziału w dochodach), na 
zadania realizowane na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej i porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego - 
20 131 tys. zł (4,3% dochodów), na zadania wła-
sne - 6 451 tys. zł (1,4% dochodów) oraz z fun-
duszy celowych - 200 tys. zł. Ogółem dotacje 
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celowe wykonane zostały w 80,7% rocznego pla-
nu. Otrzymane dotacje celowe na zadania z za-
kresu administracji rządowej, to środki głównie na 
zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, na 
świadczenia opiekuńcze (zasiłki i świadczenia 
pielęgnacyjne) oraz na funkcjonowanie Państwo-
wej Straży Pożarnej. Z dotacji na zadania własne 
finansowano m.in. domy i  ośrodki pomocy spo-
łecznej. Dotacje na zadania realizowane na pod-
stawie porozumień między jednostkami samorzą-
du terytorialnego stanowiły m.in. udziały 6 gmin w 
realizacji zadań z Programu Funduszu Spójno-
ści/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” prze-
kazane miastu Opole w kwocie 18 357 tys. zł 
(przy 5 596 tys. w 2005 roku). 

W analizowanym okresie nie wystąpiły zna-
czące zmiany w strukturze dochodów miasta 
Opola. Na 3,0% wzrost udziału dochodów wła-
snych w strukturze dochodów ogółem zasadniczy 
wpływ miało zwiększenie wykonania dochodów 
związanych ze środkami UE. Zmalało znaczenie 
subwencji ogólnej w strukturze dochodów 
(zmniejszenie udziału o 4,0 punkty procentowe). 
Udział dotacji celowych w strukturze dochodów 
ogółem wzrósł z 10,8% w 2005 roku do 11,8% w 
2006 roku. 

Dochody pochodzące ze środków unijnych i 
zagranicznych wyniosły 16 149 tys. zł, co stano-
wiło 3,4% ogółu dochodów24. Największą ich 
część stanowiły środki na finansowanie progra-
mów i projektów w ramach funduszy struktural-
nych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych 
finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 
15 939 tys. zł.  

Wydatki 
Wydatki zostały wykonane w wysokości 

522 528 tys. zł, co stanowiło 87,4% planu rocz-
nego. W porównaniu do roku ubiegłego, wydatki 
wzrosły nominalnie o 38,4%, a realnie o 37,0%.  

Strukturę wydatków miasta Opola przedstawia 
poniższy wykres: 

                                                      
24 Patrz przypis 18. 

Struktura wydatków Opola w 2006 r.

5,1%

0,2%

27,4% 34,3%

33,0%

majątkowe 34,3%
wynagrodzenia z pochodnymi 33,0%
dotacje 5,1%
obsługa długu 0,2%
pozostałe wydatki bieżące 27,4%

 W strukturze wydatków ogółem przeważały 
wydatki bieżące – 65,7% (343 529 tys. zł). Odno-
tować należy znaczący wzrost udziału wydatków 
majątkowych, z 15,5% w 2005 roku do 34,3% w 
roku 2006. 

Dominującą pozycję w wydatkach bieżących – 
analogicznie jak w latach poprzednich – miały wy-
nagrodzenia wraz z pochodnymi – 172 201 tys. zł, 
stanowiąc 33,0% ogółu wydatków. Pozostałe wy-
datki zrealizowano w kwocie 143 455 tys. zł 
(27,4% w strukturze). Dotacje bieżące z budżetu 
wyniosły 26 594 tys. zł (5,1%), a wydatki na ob-
sługę długu 1 279 tys. zł (0,2%).  

Wydatki majątkowe w 2006 roku uległy po-
nad trzykrotnemu zwiększeniu w stosunku do 
poziomu z 2005 roku, tj. z kwoty 58 584 tys. zł do 
kwoty 179 000 tys. zł (wskaźnik dynamiki wyniósł 
305,5%)25.  

Strukturę wydatków budżetowych według 
działów klasyfikacji budżetowej przedstawia po-
niższa tabela: 

T a b e l a  8 

Struktura wydatków 
ogółem w % Działy klasyfikacji budże-

towej 

2005 r. 2006 r. 

Struktura 
wydatków  
majątko-

wych  
w % w 
2006 r. 

1 2 3 4 
Wydatki ogółem, z 
tego: 100,0 100,0 100,0 
Dz. 801 - Oświata i wy-
chowanie 
Dz. 854 - Edukacyjna 39,5 30,8 3,2 

                                                      
25 W wydatkach tych ujęte są środki przekazane przez sześć 
gmin wspólnie realizujących zadanie z programu ISPA 
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opieka wychowawcza 

Dz. 600 – Transport i 
łączność 10,4 18,3 39,5 
Dz. 900 - Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 9,9 18,1 45,6 
Dz. 852 - Pomoc spo-
łeczna 
Dz. 853 - Pozostałe 
zadania w zakresie poli-
tyki społecznej 12,0 9,9 1,4 
Dz. 750 - Administracja 
publiczna 7,9 6,2 0,8 

Dz. 700 - Gospodarka 
mieszkaniowa 7,2 5,3 0,5 
Dz. 926 - Kultura fizycz-
na i sport 2,5 2,6 5,0 

Dz. 754 - Bezpieczeń-
stwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 3,2 2,4 0,2 
Dz. 921 - Kultura i 
ochrona dziedzictwa 
narodowego 2,5 2,4 2,5 

 Pozostałe działy 4,9 4,0 1,3 

 
Analiza wydatków budżetowych wg poszcze-

gólnych działów wskazuje, że najwięcej środków 
przeznaczono na zadania z zakresu oświaty i 
wychowania. W dziale 801 – Oświata i wychowa-
nie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wycho-
wawcza, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 
160 764 tys. zł, co stanowiło 30,8% ogółu wydat-
ków miasta Opola. W stosunku do roku 2005 ule-
gły one zwiększeniu o 7,9%. Wydatki tych dwóch 
działów zostały sfinansowane w 55,5% subwen-
cją oświatową, 43,1% stanowiły środki budżetowe 
miasta, a 1,4% środki pozabudżetowe. Rok bu-
dżetowy 2006 był więc kolejnym rokiem bez wy-
starczającego wsparcia finansowego oświaty ze 
strony państwa.  

W dziale 600 – Transport i łączność zrealizo-
wano wydatki w kwocie 95 508 tys. zł, co stanowi-
ło 18,3% ogółu wydatków. Wydatki tego działu 
wzrosły w 2006 roku ponad dwukrotnie (dynamika 
na poziomie 244,2%).  

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska również charakteryzował się w 2006 
roku bardzo wysoką dynamiką wzrostu wydatków 
wynoszącą 252,1% (tj. wzrost z o 57 088 tys. zł). 
Wydatki te stanowiły 18,1% ogółu wydatków. 

Na zadania związane z pomocą społeczną 
wydatkowano 52 138 tys. zł, tj. 9,9% ogółu wy-
datków. Wydatki tego rodzaju wzrosły o 14,7% i 
realizowane były przede wszystkim przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. 

Na administrację publiczną (dział 750) prze-
znaczono 32 439 tys. zł, tj. 6,2% ogółu wydatków. 
Wydatki tego działu uległy w 2006 roku zwięk-
szeniu o 9,3%.  

Kolejnym kierunkiem wydatkowania (pod wzglę-
dem wielkości wydatków) był dział 700 – Gospo-
darka mieszkaniowa z kwotą 27 841 tys. zł, tj. 5,3% 
ogółu wydatków, które wzrosły w 2006 roku w po-
równaniu do roku poprzedniego o 2,9%. Wydatki w 
tym dziale obejmowały głównie koszty eksploatacji i 
sprawowania zarządu mieniem komunalnym oraz 
koszty remontów i modernizacji budynków komu-
nalnych. 

Z analizy wydatków majątkowych wg działów 
klasyfikacji budżetowej wynika, że dział 900 (czyli 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) 
miał największy (45,6%) w nich udział. Było to 
głównie związane z realizacją Programu Fundu-
szu Spójności / ISPA „Poprawa jakości wody w 
Opolu”. Na transport i łączność przeznaczono 
natomiast 39,5% ogółu wydatków majątkowych, a 
wykorzystano je m.in. na wykonanie odcinka ob-
wodnicy północnej od ulicy Częstochowskiej do 
ulicy Strzeleckiej oraz wiaduktu nad linią PKP 
wraz z przebudową skrzyżowania ul. Niemodliń-
skiej z obwodnicą Piastowską. Te dwa działy kla-
syfikacji budżetowej stanowiły łącznie 85,1% ca-
łości wydatków majątkowych poniesionych przez 
miasto Opole w 2006 roku.  

Miasto Opole dokonało wpłaty do budżetu 
państwa – 4 385 tys. zł na część równoważącą 
subwencji ogólnej dla powiatów. 

Wydatki pochodzące ze środków unijnych i 
zagranicznych wykonano w wysokości 36 517  
tys. zł, co stanowiło 7,0% ogółu wydatków26. Naj-
większą ich część stanowiły wydatki na finanso-
wanie programów i projektów w ramach funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z fundu-

                                                      
26 Patrz przypis 18. 
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szy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rol-
ną w kwocie 36 296 tys. zł. 

Wynik finansowy, należności i zobowiązania 
W budżecie miasta Opola, zaplanowano defi-

cyt budżetowy w wysokości 118 888 tys. zł. Fak-
tycznie wykonane dochody i wydatki spowodowa-
ły zamknięcie roku budżetowego 2006 deficytem 
w wysokości 50 528 tys. zł.  

Wynoszący 152 615 tys. zł plan przychodów 
wykonano w 63,7% tj. w wysokości 97 213 tys. zł. 
Zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 
59 798 tys. zł (52,2% planu), które stanowiły 
61,5% ogółu przychodów w tym na prefinanso-
wanie 40 297 tys. zł. Kolejnym, co do wielkości 
źródłem przychodów były wolne środki - 
30 159 tys. zł. Zrealizowana zgodnie z planem 
nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 6 700 tys. zł. 
Wykonane w kwocie 556 tys. zł przychody ze 
spłat pożyczek, wynikały z umowy pożyczki za-
wartej pomiędzy miastem Opole a Wojewódz-
twem Opolskim, w ramach której Opole udzieliło 
pożyczki na pokrycie 75% kosztów kwalifikowa-
nych udziału własnego w realizacji projektu „E-
urząd dla mieszkańców Opolszczyzny” współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. 

Rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie 
33 727 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 
18 563 tys. zł. Złożyły się na nie spłaty kredytów i 
pożyczek w kwocie 18 007 tys. zł. Spłacono po-
życzki zaciągnięte na finansowanie zadań reali-
zowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14 444 tys. zł 
oraz spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na 
rynku krajowym w kwocie 3 563 tys. zł, stanowią-
ce 97,0% ogółu rozchodów. Udzielono pożyczek 
w wysokości 556 tys. zł.  

Należności Opola wyniosły 53 774 tys. zł, co 
oznaczało ich wzrost w porównaniu do 2005 roku 
o 60,0%. Na ogólną kwotę należności składały się 
wymagalne należności w kwocie 52 552 tys. zł 
(97,7% należności ogółem) oraz należności z 
tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 1 222 tys. zł. 

Zobowiązania miasta Opola wzrosły o 
130,5% i wyniosły 72 653 tys. zł. Na kwotę zadłu-

żenia złożyły się niewymagalne zobowiązania z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 
60 853 tys. zł, które wzrosły w stosunku do roku 
2005 trzykrotnie i stanowiły 83,8% kwoty zadłu-
żenia ogółem i zobowiązania z tytułu wyemitowa-
nych papierów wartościowych – 11 800 tys. zł.  

W kwocie zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek zobowiązania z tytułu poży-
czek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 
stanowiły 27 323 tys. zł, a z tytułu pożyczek i kre-
dytów zaciągniętych na realizację zadań z udzia-
łem środków pochodzących z budżetu Unii Euro-
pejskiej - 33 530 tys. zł. Środki z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek przeznaczono m.in. na fi-
nansowanie budowy obwodnicy północnej dla 
miasta Opola, programu „Poprawa jakości wody 
w Opolu” oraz budowy węzła komunikacyjnego 
na ul. Niemodlińskiej. Środki z emisji obligacji 
komunalnych przeznaczone były na dokapitalizo-
wanie MZK Sp. z o.o. oraz przebudowę Kąpieli-
ska Miejskiego.  

Poziom zadłużenia miasta mierzony relacją 
kwoty zobowiązań do wykonanych dochodów 
wyniósł 15,4%. 
 
WYKONANIE BUDŻETÓW POWIATÓW W 2006 R. 

Dochody 
W roku 2006 powiaty województwa opolskiego 

osiągnęły dochody w wysokości 500 118 tys. zł, co 
stanowiło 99,6% kwoty zaplanowanej. W poszcze-
gólnych powiatach realizacja planu dochodów wa-
hała się pomiędzy 96,4% w powiecie głubczyckim a 
104,9% w powiecie opolskim. W stosunku do roku 
2005 dochody powiatów nominalnie zwiększyły się 
o 4,1%, a realnie o 3,1%.  

Zbiorcze wykonanie budżetów powiatów za-
wierają załączniki 12 i 13.  

Dynamikę zmian dochodów powiatów w 2006 
roku, w porównaniu do roku ubiegłego przedsta-
wia załącznik 20. 

Dochody własne wzrosły o 11,0% (o 15 316 
tys. zł), co wynikało przede wszystkim ze zwięk-
szonych wpływów z udziałów w podatku docho-
dowym od osób fizycznych. Wpływy te charakte-
ryzowały się dynamiką na poziomie 116,2%, osią-
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gając w roku 2006 kwotę 70 954 tys. zł. Pozostałe 
dochody własne wzrosły o 9,8% i wyniosły 77 788 
tys. zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym 
od osób prawnych uległy zmniejszeniu o 21,6%, 
tj. o kwotę 1 575 tys. zł osiągając w 2006 roku 
poziom 5 710 tys. zł. Spadek ten wynikał z faktu 
incydentalnego wpływu w 2005 r. znacznej kwoty 
udziałów w podatku dochodowym od osób praw-
nych do budżetu powiatu krapkowickiego, na sku-
tek uregulowania zaległości podatkowych przez 
duży podmiot gospodarczy. 

Strukturę dochodów ogółem powiatów woje-
wództwa opolskiego przedstawia załącznik 14 i 
poniższy wykres: 

Struktura dochodów powiatów 
w 2006 r.

Dochody 
własne
30,9%

Subwencja
46,5%

Dotacje 
celowe
22,6%

 Dochody własne powiatów w 2006 roku wy-
niosły 154 452 tys. zł, co w strukturze dochodów 
ogółem stanowiło 30,9% (wzrost udziału w struk-
turze o 1,9 punktu procentowego). W poszcze-
gólnych powiatach udział dochodów własnych w 
dochodach ogółem wahał się od 21,7% w powie-
cie oleskim do 45,7% w powiecie krapkowickim. 
Wzrost dochodów własnych nastąpił w dziewięciu 
powiatach, przy czym wzrost ten osiągnął najniż-
szą wartość w powiecie opolskim – o 4,1%, na-
tomiast największą w powiecie prudnickim – o 
30,7%. W powiecie oleskim oraz krapkowickim 
odnotowano spadek dochodów własnych odpo-
wiednio o 2,7% i 8,2%. Szczegółową strukturę do-
chodów własnych powiatów zawiera załącznik 15. 

Podstawowym źródłem dochodów własnych 
powiatów (podobnie jak w latach poprzednich) był 
udział w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, stanowiący średnio 45,9% dochodów wła-
snych. Najmniejszy udział dochodów z tego źró-
dła w strukturze dochodów własnych, wystąpił w 

powiecie głubczyckim – 31,7%, a największy w 
powiecie kędzierzyńsko-kozielskim – 59,7%.  

Znaczący wpływ na poziom osiągniętych do-
chodów własnych powiatów miała również opłata 
komunikacyjna, która stanowiła średnio 12,9% 
dochodów własnych. Najmniejszy jej udział wy-
stąpił w budżecie powiatu głubczyckiego (9,3% 
dochodów własnych), a największy w budżecie 
powiatu oleskiego (18,0%).  

Kolejnymi źródłami dochodów własnych po-
wiatów były: wpływy z usług – 12,6%, udziały w 
podatku dochodowym od osób prawnych – 3,7%, 
dochody z najmu i dzierżawy - 3,3% oraz różne 
dochody – 2,4%.  

Zarówno subwencja ogólna jak i dotacje celo-
we uległy zwiększeniu, w porównaniu do roku 
poprzedzającego rok analizowany, odpowiednio o 
0,3% i 3,4%. 

Subwencja ogólna przekazana z budżetu 
państwa w 2006 roku powiatom województwa 
opolskiego w pełnej planowanej wysokości wy-
niosła 232 307 tys. zł, stanowiąc 46,5% docho-
dów ogółem. Subwencja była głównym źródłem 
dochodów powiatów. Subwencja dla powiatów 
składała się z części oświatowej, wyrównawczej 
oraz równoważącej. Ponadto w 2006 roku powia-
ty otrzymały także uzupełnienie subwencji ogól-
nej.  

W strukturze dochodów powiatów największy 
udział miała subwencja oświatowa, w kwocie 
194 833 tys. zł, która stanowiła 39,0% ogółu do-
chodów. Część oświatowa subwencji ogólnej 
przeznaczona była na finansowanie oświaty na 
poziomie ponadpodstawowym i ponadgimnazjal-
nym, zadania szkolnictwa specjalnego, utrzyma-
nie internatów oraz zadania pozaszkolne o zasię-
gu ponadgminnym.  

Pozostałe elementy subwencji to: część wy-
równawcza (5,3% dochodów ogółem), część 
równoważąca 8 908 tys. zł (1,8%) i uzupełnienie 
subwencji ogólnej - 2 146 tys. zł (0,4%).  

Najniższy udział subwencji w dochodach od-
notowano w powiecie głubczyckim – 33,2%, a 
najwyższy w powiecie oleskim – 59,8%. 
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Dochody powiatów z tytułu dotacji celowych 
wyniosły 113 359 tys. zł i stanowiły w analizowa-
nym okresie 22,6% ogółu dochodów powiatów. W 
stosunku do roku 2005 zwiększyły się zarówno 
dotacje na zadania zlecone (o 5,9%) jak i dotacje 
na zadania własne (o 9,4%). Natomiast zmniej-
szeniu (o 22,5%) uległa wielkość dotacji na zada-
nia realizowane na podstawie porozumień z or-
ganami administracji rządowej oraz (o 21,5%) 
kwota dotacji na zadania realizowane na podsta-
wie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego. W ogólnej kwocie dotacji, najważ-
niejszą pozycję zajmowały dotacje na zadania z 
zakresu administracji rządowej (48,2%), które 
wyniosły 54 655 tys. zł. Dotacje na zadania wła-
sne to 39,8% ogółu dotacji (45 129 tys. zł). Pozo-
stałe 12,0% to dotacje na zadania realizowane na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej i między jednostkami samorządu teryto-
rialnego oraz otrzymane z funduszy celowych. 
Najniższy udział dotacji celowych w strukturze 
dochodów powiatów odnotowano w powiecie 
kluczborskim – 17,7%, a najwyższy w powiecie 
głubczyckim – 37,4%. 
 Charakteryzując strukturę dochodów powia-
tów należy zauważyć, że przeważający udział 
mają wpływy z budżetu państwa w formie sub-
wencji i dotacji, które stanowiły średnio aż 69,1% 
dochodów ogółem powiatów w województwie 
opolskim. Udział ten zmniejszył się w stosunku do 
roku 2005 o 1,9 punktu procentowego, głównie w 
związku ze wzrostem wielkości dochodów wła-
snych. Oznacza to bardzo nieznaczne zwiększe-
nie środków, jakimi powiaty mogły zarządzać sa-
modzielnie, przy utrzymującym się uzależnieniu 
realizacji dochodów powiatów od dopływu środ-
ków z budżetu państwa. 

Analiza dochodów powiatów w oparciu o kla-
syfikację budżetową, pozwala stwierdzić, że do-
chody pozyskane ze środków unijnych i zagra-
nicznych zamknęły się kwotą 13 325 tys. zł, sta-
nowiąc 2,7% ogółu dochodów27. Najmniejszy 
udział tych środków – 0,4% wystąpił w powiecie 

                                                      
27 Patrz przypis 18. 

głubczyckim, natomiast największy w powiecie 
nyskim - 6,7%.  

 

Wydatki 
Wydatki powiatów w 2006 roku wzrosły nomi-

nalnie o 8,2% (realnie o 7,1%) i wyniosły 
527 828 tys. zł, co stanowiło 96,7% planu.  

Dynamikę zmian wydatków poszczególnych 
powiatów w 2006 roku, w porównaniu do roku 
ubiegłego, przedstawia załącznik 20. 

Mimo ogólnej tendencji wzrostowej wydatków, 
w trzech powiatach w 2006 wydatki zmalały. Były 
to powiat kluczborski (spadek wydatków o 
11,6%), powiat prudnicki (o 8,4%) oraz powiat 
krapkowicki (o 3,7%). W pozostałych powiatach 
nastąpił wzrost wydatków; od 7,8% w powiecie 
namysłowskim do 20,4% w powiecie kędzierzyń-
sko-kozielskim. 

W ujęciu kwotowym, najniższe wydatki wyko-
nał powiat krapkowicki – 22 743 tys. zł, a najwyż-
sze powiat nyski – 89 924 tys. zł. 

Strukturę wydatków powiatów województwa 
opolskiego w 2006 roku przedstawia poniższy 
wykres oraz załącznik 16. 

 

Struktura wydatków powiatów w 2006 r.

5,5%

0,5%

29,8%
9,1%

55,1%

majątkowe 9,1%
wynagrodzenia z pochodnymi 55,1%
dotacje 5,5%
obsługa długu 0,5%
pozostałe wydatki bieżące 29,8%

 
 Wydatki bieżące powiatów w 2006 roku sta-
nowiły 90,9% ogółu wydatków. W analizowanym 
okresie wzrosły one o 4,8% i wyniosły 
479 737 tys. zł (96,8% planu). Najniższy udział 
wydatków bieżących w wydatkach ogółem wystą-
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pił w powiecie strzeleckim i wyniósł 80,0% nato-
miast najwyższy w powiecie prudnickim – 98,3%.  

W grupie wydatków bieżących dominujący 
udział miały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 
które wzrosły o 5,1% i wyniosły 290 715 tys. zł, 
stanowiąc 55,1% ogółu wydatków. Wydatki te 
miały najmniejszy udział w strukturze wydatków w 
powiecie strzeleckim (48,8%), a najwyższy w po-
wiecie kluczborskim (62,8%).  

Kolejną pozycję zajmowały pozostałe wydatki 
bieżące, do których zaliczane były np. wydatki na 
zakup usług remontowych, wydatki na zakup ma-
teriałów, usług, wyposażenia oraz różnego rodza-
ju świadczenia i opłaty związane z bieżącym 
funkcjonowaniem powiatowych jednostek organi-
zacyjnych. Wydatki te wyniosły 157 347 tys. zł, tj. 
29,8% ogółu wydatków i uległy zwiększeniu w 
stosunku do 2005 roku o 8,9%. Najniższy udział 
w strukturze wydatki te miały w powiecie strzelec-
kim (20,7%), a najwyższy w powiatach opolskim i 
prudnickim (po 36,5%).  

Dotacje udzielone z budżetu wyniosły 
28 976 tys. zł i stanowiły 5,5% wydatków. Wydatki 
te uległy zmniejszeniu, w stosunku do roku 2005 
o 3,9%. Udział dotacji z budżetu w strukturze  
wydatków wyniósł od 1,0% w powiecie kluczbor-
skim do 10,3% w powiecie strzeleckim.  

Wydatki na obsługę długu spadły w porówna-
niu do roku 2005 o 58,9% i wyniosły 2 699 tys. zł 
(0,5% udział w strukturze).  

W analizowanym roku nie wystąpiły wydatki z 
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.  

Zrealizowane w 2006 roku wydatki majątko-
we uległy zwiększeniu o 59,9%, zamykając się 
kwotą 48 091 tys. zł. Najwięcej wydatków mająt-
kowych, w relacji do wydatków ogółem, dokonały 
powiaty: strzelecki – 20,0%, głubczycki – 16,1%, 
kędzierzyńsko-kozielski – 11,3% oraz nyski – 
10,6%, a  najmniej powiaty kluczborski – 1,8% i 
prudnicki – 1,7%. 

W tabeli poniżej, a także w załącznikach 17 
i 18 została przedstawiona struktura wydatków 
ogółem oraz wydatków majątkowych powiatów 
województwa opolskiego w działach klasyfikacji 
budżetowej. 

 
 
 
 
 

T a b e l a  9 

Struktura wydat-
ków ogółem w % Działy klasyfikacji  

budżetowej 

2005 r. 2006 r. 

Struktura 
wydatków 
majątko-

wych  
w % w 
2006 r. 

1 2 3 4 

Wydatki ogółem, z tego: 100,0 100,0 100,0 
Dz. 801 - Oświata i wy-
chowanie 
Dz. 854 - Edukacyjna 
opieka wychowawcza 42,8 41,3 20,0 
Dz. 852 - Pomoc  
społeczna 
Dz. 853 - Pozostałe zada-
nia w zakresie polityki 
społecznej 20,7 21,1 12,6 
Dz. 750 - Administracja 
publiczna 12,1 12,8 11,3 
Dz. 600 – Transport i 
łączność 8,2 10,1 37,4 
Dz. 754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 7,2 6,5 1,4 
Dz. 851 - Ochrona zdro-
wia 4,9 5,2 16,4 
 Pozostałe działy 4,1 3,0 0,9 

 Kierunki wydatkowania środków nie uległy 
zmianie. Podobnie jak w latach poprzednich, naj-
więcej pieniędzy przeznaczono na funkcjonowa-
nie oświaty. Dział 801 – Oświata i wychowanie i 
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to 
łącznie 41,3% ogółu wydatków. Udział wydatków 
na oświatę zależał od istniejącej w poszczegól-
nych powiatach sieci szkół i placówek oświato-
wych. Wydatki działu 801 to środki przeznaczane 
m.in. na: gimnazja, licea ogólnokształcące i profi-
lowane, szkoły zawodowe, centra kształcenia 
ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształca-
nia zawodowego. Wydatki działu 854 obejmowały 
głównie wypłaty stypendiów dla młodzieży wiej-
skiej oraz wypłaty stypendiów socjalnych. Najniż-
szy udział wydatków oświatowych w strukturze 
wydatków ogółem wystąpił w powiecie głubczyc-
kim – 25,2%, a największy w powiecie oleskim – 
49,5%. 
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Kolejną, co do wielkości, pozycję zajmowały 
wydatki ponoszone w działach 852 - Pomoc spo-
łeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie poli-
tyki społecznej (21,1%), które związane były 
głównie z finansowaniem bieżącego utrzymania 
oraz działalnością opiekuńczą Domów Pomocy 
Społecznej, placówek opiekuńczo - wychowaw-
czych, wypłatą zasiłków dla rodzin zastępczych i 
pogotowia rodzinnego oraz pokryciem kosztów 
utrzymania powiatowych centrów pomocy rodzi-
nie i powiatowych urzędów pracy. Najniższy 
udział wydatków związanych z pomocą społeczną 
i polityką społeczną wystąpił w powiecie oleskim 
– 12,7%, a największy w powiecie głubczyckim – 
40,8%.  

Wydatki w dziale 750 - Administracja publicz-
na stanowiły 12,8% ogółu wydatków. Dotyczyły 
one między innymi kosztów funkcjonowania sta-
rostw powiatowych, promocji powiatów, funkcjo-
nowania komisji poborowych. Udział wydatków na 
administrację publiczną w wydatkach ogółem 
wahał się od 8,6% w powiecie głubczyckim do 
20,4% w powiecie opolskim.  

W dziale 600 - Transport i łączność zrealizo-
wano 10,1% ogółu wydatków, które przeznaczo-
no głównie na remonty, inwestycje i bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych. Wydatki tego dzia-
łu wynosiły od 5,5% wydatków ogółem w powie-
cie prudnickim do 14,4% w powiecie opolskim.   

Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochrona przeciwpożarowa stanowiły 
6,5% ogółu wydatków. Przeznaczone zostały 
głównie na funkcjonowanie Komend Powiatowych 
Państwowych Straży Pożarnych oraz na obronę 
cywilną i zarządzanie kryzysowe. W powiecie 
opolskim nie dokonano żadnego wydatku w tym 
dziale. W pozostałych powiatach udział procen-
towy wydatków tego działu wynosił od 4,7% w 
powiecie strzeleckim do 10,6% w powiecie kę-
dzierzyńsko-kozielskim.  

Pozostałe działy stanowiły 8,2% ogółu wydat-
ków powiatów (w tym dział 851 - Ochrona zdro-
wia to 5,2%). 

Struktura działowa wydatków majątkowych 
powiatów województwa opolskiego wskazuje, że 

najwięcej wydatków majątkowych dokonano w 
dziale 600 – Transport i łączność (ogółem 37,4% 
wydatków majątkowych), co oznacza, że powiaty 
przeznaczały środki przede wszystkim na infra-
strukturę drogową. Następnymi, co do wielkości, 
były wydatki majątkowe w działach 801 i 854 – 
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka 
Wychowawcza (20,0%), w dziale 851 – Ochrona 
zdrowia (16,4%), w działach 852 i 853 – Pomoc 
społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej (12,6%) oraz w dziale 750 – 
Administracja publiczna (11,3%) 

Analizując wydatki powiatów, można stwier-
dzić, że środkami pochodzącymi z Unii Europej-
skiej i źródeł zagranicznych w kwocie 15 627 tys. 
zł sfinansowano 3,0% ogółu wydatków28. Naj-
większy udział tych środków w wydatkach ogółem 
– 5,9% wystąpił w powiecie nyskim. Ze środków 
zagranicznych w kwocie 14 809 tys. zł powiaty 
finansowały głównie programy i projekty realizo-
wane w ramach funduszy strukturalnych, Fundu-
szu Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej. 

Wynik finansowy, należności i zobowiązania 
Powiaty województwa opolskiego zaplanowały 

na 2006 rok deficyt budżetowy w wysokości 
44 010 tys. zł. Wykonanie dochodów i wydatków 
pokazało, że budżety powiatów zamknęły się 
ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 
27 710 tys. zł, na który złożył się deficyt budżeto-
wy 9 powiatów, wynoszący 31 977 tys. zł i nad-
wyżka budżetowa wypracowana w kwocie 
4 267 tys. zł przez 2 powiaty. Największy deficyt 
odnotowano w powiecie kędzierzyńsko -
kozielskim – 5 735 tys. zł, (10,4% w relacji do 
dochodów) natomiast najwyższą nadwyżkę bu-
dżetową uzyskano w powiecie krapkowickim – 
4 117 tys. zł.  

Powiaty uzyskały przychody w wysokości 
70 436 tys. zł, co oznaczało wykonanie planu w 
111,8%. W porównaniu do roku 2005, przychody 
wzrosły o 45,9%. Największą dynamiką wzrostu 
(wynoszącą 296,6%) oraz największym udziałem 
w strukturze (32,3%) charakteryzowały się przy-

                                                      
28 Patrz przypis 18. 
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chody z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody te 
wzrosły o 15 100 tys. zł, osiągając w roku 2006 
poziom 22 781 tys. zł.  

Drugim, co do wielkości, źródłem przychodów 
powiatów były wyemitowane obligacje, których 
wartość uległa zmniejszeniu o 9,1% i wyniosła 
15 540 tys. zł, przy kwocie 17 100 tys. zł w roku 
2005. Obligacje wyemitowały powiaty: kluczborski 
(7 500 tys. zł), głubczycki (4 940 tys. zł) oraz 
prudnicki (3 100 tys. zł). Udział obligacji w przy-
chodach ogółem wyniósł 22,1%.  
Zbliżony udział w przychodach (21,4%) miała 
nadwyżka z lat ubiegłych, która zamknęła się 
kwotą 15 046 tys. zł, charakteryzując się dynami-
ką wzrostu wynoszącą 186,0%.  
Wzrosły również przychody z tytułu wolnych 
środków (o 29,3%) do kwoty 13 920 tys. zł, sta-
nowiąc tym samym 19,7% ogółu przychodów.    
Przychodem o najniższym udziale procentowym 
w przychodach ogółem (4,5%) były spłaty udzie-
lonych pożyczek, które uległy zmniejszeniu o 
32% i wyniosły 3 149 tys. zł. 

 Rozchody powiatów zostały zrealizowane w 
86,9% planu, tj. w kwocie 13 666 tys. zł. Spłaty 
kredytów i pożyczek – 9 040 tys. zł, stanowiły 
66,2% ogółu rozchodów, pożyczki udzielone z 
budżetu – 2 326 tys. zł, to 17,0% rozchodów, a 
wykup obligacji samorządowych, który wyniósł 
2 300 tys. zł stanowił 16,8% rozchodów ogółem. 
Rozchody uległy zwiększeniu, w porównaniu do 
roku poprzedniego, o 17,0% za sprawą wzrostu 
wielkości spłat kredytów i pożyczek, a także po-
jawienia się rozchodów z tytułu wykupu obligacji 
samorządowych. 

Należności powiatów województwa opolskie-
go wyniosły 9 164 tys. zł, co oznaczało ich 
zmniejszenie, w porównaniu do 2005 roku, o kwo-
tę 1 254 tys. zł, tj. o 12,0%. Na ogólną kwotę na-
leżności składały się należności z tytułu udzielo-
nych pożyczek w kwocie 6 534 tys. zł (71,3% 
udziału w należnościach ogółem) oraz wymagal-
ne należności w kwocie 2 630 tys. zł stanowiące 
28,7% ogółu należności.  

Łączne zobowiązania wyniosły 79 100 tys. zł. 
Szczegółowe zestawienie zobowiązań przedstawia 

załącznik 19. W stosunku do roku 2005 kwota za-
dłużenia ogółem powiatów uległa zwiększeniu o 
26 897 tys. zł, tj. o 51,5%. Złożyło się na to zarów-
no zwiększenie o 44,1% zobowiązań z tytułu za-
ciągniętych kredytów i pożyczek (44 741 tys. zł) jak 
i zwiększenie o 62,7% zobowiązań z tytułu wyemi-
towanych papierów wartościowych (34 340 tys. zł).  

Poziom zadłużenia powiatów mierzony relacją 
kwoty zobowiązań do wykonanych dochodów 
wyniósł 15,8%. 
 
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 
SAMORZĄDOWEGO W 2006 R. 

Dochody 
 W 2006 r. województwo samorządowe osią-
gnęło dochody w kwocie 275 372 tys. zł, co sta-
nowiło 98,1% przyjętego planu. W porównaniu do 
2005 roku nastąpił ich wzrost o 25,6% (tj. o 
56 062 tys. zł), który spowodowany był przede 
wszystkim zwiększeniem dochodów własnych, 
subwencji ogólnej, w tym jej części wyrównawczej 
i regionalnej. Niewykonanie planu dochodów wo-
jewództwa w 2006 r., podobnie jak w roku ubie-
głym, wynikało z nieprzekazania w planowanej 
kwocie środków z budżetu państwa w formie do-
tacji celowych na zadania zlecone z zakresu ad-
ministracji rządowej i zadania własne samorządu 
województwa oraz dotacji otrzymanych z fundu-
szy celowych. Niskie wykonanie pozostałych do-
chodów własnych wpłynęło również na poziom 
wykonania dochodów ogółem.  
 Dane dotyczące realizacji budżetu wojewódz-
twa samorządowego zawiera załącznik 21, a jego 
strukturę obrazuje poniższy wykres.  
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Struktura dochodów województwa 
samorządowego 

w 2006 r.

Dochody 
własne 
59,9%

Subwencja  
29,9%

Dotacje 
celowe
14,2%

 
 Dochody własne zostały zrealizowane w wy-
sokości 154 062 tys. zł (101,1% planu). W po-
równaniu do roku ubiegłego dochody własne 
wzrosły o 18,4%, tj. o kwotę 23 995 tys. zł i sta-
nowiły w strukturze dochodów 55,9%. Dochody 
własne województwa samorządowego składały 
się głównie z udziałów w podatku dochodowym 
od osób prawnych – 85 117 tys. zł i od osób fi-
zycznych – 14 666 tys. zł, których plan zrealizo-
wano odpowiednio w 123,9% i 104,6%. W po-
równaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 
14,9% (o 1 905 tys. zł) kwoty udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz spadek o 
18,1% (o 18 863 tys. zł) wielkości udziału w po-
datku dochodowym od osób prawnych, który wy-
nikał z incydentalnego wpływu w 2005 r. znacznej 
kwoty udziału w podatku dochodowym od osób 
prawnych do budżetu województwa, na skutek 
uregulowania zaległości podatkowych przez duży 
podmiot gospodarczy. 

Pozostałe dochody własne wyniosły 54 278 
tys. zł (77,9% planu). W porównaniu do roku 
ubiegłego wzrosły one o 307,3%, między innymi z 
uwagi na sprzedaż Gospodarstwa Rolnego w 
Michałkowicach oraz otrzymania środków z Unii 
Europejskiej, jako refundacji poniesionych wcze-
śniej wydatków. Pozostałe dochody własne po-
chodziły głównie z opłat: za zezwolenia na hurto-
wy obrót napojami alkoholowymi, za zezwolenia 
na wykonywanie zarobkowych przewozów osób 
pojazdami samochodowymi, opłat za zarząd i 
wieczyste użytkowanie za koordynowanie rozkła-
dów jazdy, z odsetek od środków finansowych na 
rachunkach bankowych, wpływów z dzierżaw, 
najmu i sprzedaży nieruchomości oraz środków 

na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
pozyskanych z innych źródeł. Na realizację pozo-
stałych dochodów własnych poniżej założonego 
planu rzutowało niewykonanie dochodów ze 
środków Unii Europejskiej jako refundacji ponie-
sionych wcześniej wydatków29. 

Zewnętrzne wpływy do budżetu województwa 
w postaci dotacji i subwencji stanowiły 44,1% 
uzyskanych dochodów.  

Drugim, co do wielkości, źródłem dochodów 
województwa samorządowego w 2006 r., podob-
nie jak w latach poprzednich, była subwencja 
ogólna przekazana w kwocie 82 233 tys. zł, która 
stanowiła 29,9% dochodów. Na subwencję ogólną 
składały się jej poszczególne części: wyrównaw-
cza – 45 564 tys. zł, regionalna – 22 235 tys. zł, 
oświatowa – 13 384 tys. zł i uzupełnienie subwen-
cji ogólnej – 1  050 tys. zł. Kwota subwencji, prze-
kazana w pełnej planowanej wysokości, była wyż-
sza o 46,5% (o 26 101 tys. zł) niż w roku ubiegłym. 

Kolejnym źródłem dochodów województwa 
były dotacje celowe w kwocie 39 077 tys. zł, 
stanowiące  14,2% dochodów, które wykonano w 
84,6% planu. W porównaniu do roku ubiegłego 
wzrosły one o 18,0%, tj. o kwotę 5 965 tys. zł. 
Niskie wykonanie dotacji związane było z ujęciem 
w wykazie wydatków budżetu państwa, wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego 
2006, kwoty 2 624 tys. zł30, która nie została 
przekazana na zadania własne województwa, 
realizowane z udziałem środków z budżetu Unii 
Europejskiej. 
 Dotacje na inwestycje to kwota 25 882 tys. zł, 
stanowiąca jak w roku ubiegłym 66,2% ogólnej 
kwoty dotacji otrzymanych przez województwo.  
 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 
własne wykonywane przez samorząd wojewódz-
                                                      
29 Dochody pozyskane w § 270 – (środki na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządowych 
województw, pozyskane z innych źródeł), § 629 – (środki na 
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samo-
rządowych województw, pozyskane z innych źródeł), zostały 
zaliczone dla potrzeb niniejszego opracowania do dochodów 
własnych. 
30 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. 
w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie 
wygasają z upływem roku budżetowego (DzU nr 232, poz. 
1689). 
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twa uległy zmniejszeniu o 25,3% i zostały przeka-
zane w wysokości 15 419 tys. zł, co stanowiło 
80,5% przyjętego planu. Ich udział w strukturze 
dochodów wyniósł 5,6%. Z otrzymanych dotacji 
na inwestycje przypadło 9 026 tys. zł. Dotacje 
przeznaczone były na zadania objęte kontraktem 
wojewódzkim i na przedsięwzięcia realizowane z 
udziałem środków z Unii Europejskiej.  
 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 
z zakresu administracji rządowej wykonane zo-
stały w wysokości 13 593 tys. zł, co stanowiło 
82,8% planu. W stosunku do roku ubiegłego ule-
gły one zwiększeniu o 61,3% i stanowiły 4,9% w 
strukturze dochodów ogółem. Niskie wykonanie 
związane było z niepełną realizacją Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i mo-
dernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich” w zakresie działania 2.5 Go-
spodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Z 
dotacji na zadania z zakresu administracji rządo-
wej sfinansowano między innymi: wybory do sej-
miku, staże podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i 
położnych, zadania związane ze służbą zastęp-
czą oraz z zakresu ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych. Zadania inwestycyjne związane były 
między innymi z budową i utrzymaniem urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych oraz realizacją 
„Programu dla Odry 2006”. 
 Dotacje realizowane na podstawie porozu-
mień z organami administracji rządowej wykona-
no w 100,0% (1 885 tys. zł). Dotacje te w porów-
naniu do roku ubiegłego wzrosły o 26,3% i sta-
nowiły w strukturze dochodów 0,7%. Przezna-
czono je na realizację zadań z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zadań 
realizowanych przez instytucje kultury. 
 Kwota dotacji celowych uzyskanych na pod-
stawie porozumień z jednostkami samorządu 
terytorialnego wyniosła 3 726 tys. zł i stanowiła w 
strukturze dochodów 1,4%. W stosunku do roku 
ubiegłego wzrosły one o 183,2%. Na wspólne 
zadania inwestycyjne przeznaczono ponad 80% 
tych dotacji. Wraz z innymi samorządami, woje-
wództwo finansowało: pokrycie kosztów utrzyma-
nia Biura Informacyjnego Województwa Opol-

skiego w Brukseli, realizację projektu „E-urząd dla 
mieszkańców Opolszczyzny”, przedsięwzięcia na 
drogach wojewódzkich oraz zadania z zakresu 
ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego. 
 Dochody z dotacji otrzymanych z funduszy 
celowych (WFOŚiGW i FOGR) zostały wykonane 
w 89,9% i wyniosły 4 455 tys. zł. Dotacje te wzro-
sły w stosunku do roku ubiegłego o 258,5% i były 
przeznaczone na zadania z zakresu melioracji 
wodnych – regulacje rzek oraz realizację projek-
tu”Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na 
rzece Troi”, zakup oprogramowania do obsługi 
systemu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 
na zakup sprzętu informatycznego dla obsługi 
zadań z zakresu gospodarki gruntami rolnymi.  

Województwo samorządowe otrzymało ze środ-
ków unijnych i zagranicznych kwotę 47 275 tys. zł, 
co stanowiło 17,2% ogółu dochodów31.  

Wydatki 
 W porównaniu do roku ubiegłego, wydatki 
województwa samorządowego wzrosły o 28,0% i 
zostały zrealizowane w wysokości 311 498 tys. zł, 
co stanowiło 91,7% planu. Wzrost wydatków ma-
jątkowych o 43,2% był szybszy niż wydatków bie-
żących. W strukturze wydatków województwa 
wydatki majątkowe stanowiły 43,8%. 
Wielkości wydatków według ich rodzaju obrazuje 
załącznik 21. 
 Podobnie jak w latach ubiegłych, w strukturze 
wydatków ogółem przeważały wydatki bieżące – 
56,2%, których udział zmniejszył się o 4,6 punktu 
procentowego. Znaczącą część struktury zajmo-
wały wydatki na dotacje – 28,6% oraz pozostałe 
wydatki - 14,2%. Wynagrodzenia wraz z pochod-
nymi stanowiły 13,0%, natomiast udział wydatków 
na obsługę długu to 0,4% ogółu wydatków. W 
porównaniu do roku ubiegłego, struktura wydat-
ków uległa zmianom. Wzrósł o 4,6 punktu  pro-
centowego udział wydatków majątkowych, zmalał 
udział wydatków na dotacje (o 6,8 punktu procen-
towego) i wynagrodzenia wraz z pochodnymi (o 
2,0 punkty procentowe). Wzrosły również pozo-

                                                      
31 patrz przypis 18. 
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stałe wydatki bieżące (o 4,1 punktu procentowe-
go) oraz wydatki na obsługę długu publicznego (o 
0,1 punktu procentowego).  
Udział wydatków majątkowych  w strukturze sys-
tematycznie rósł osiągając w 2004 r. - 26,0%, w 
2005 r. 39,2%, i 43,8% w 2006 r.  
 Z ogólnej kwoty wydatków samorząd woje-
wództwa przeznaczył 63 512 tys. zł na realizację 
zadań finansowanych z funduszy unijnych oraz 
innych środków zagranicznych32, co stanowiło 
20,4% wszystkich wydatków. 
 Strukturę wydatków w 2006 roku obrazuje 
poniższy wykres.  

Struktura wydatków województwa 
samorządowego w 2006 r.

28,6%

14,2%
0,4%

13,0%

43,8%

majątkowe 43,8%
wynagrodzenia z pochodnymi 13,0%
dotacje 28,6%
obsługa długu 0,4%
pozostałe wydatki bieżące 14,2%

 Kwoty wydatków w poszczególnych działach 
klasyfikacji budżetowej wskazują główne kierunki 
wydatkowania środków finansowych województwa 
samorządowego. Strukturę wydatków ogółem oraz 
udział wydatków majątkowych w działach klasyfi-
kacji budżetowej obrazuje poniższa tabela33.  

T a b e l a  10 

Struktura wydat-
ków ogółem w % Działy klasyfikacji  

budżetowej 

2005 r. 2006 r. 

Struktura 
wydatków 
majątko-

wych  
w % w 
2006 r. 

1 2 3 4 

Wydatki ogółem, z tego: 100,0 100,0 100,0 

                                                      
32  Patrz przypis 18. 
33 Dla celów analizy połączono wydatki z działów: 801 - 
Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wycho-
wawcza oraz działów 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozo-
stałe zadania z zakresu polityki społecznej. 
 

Dz. 600 – Transport i łącz-
ność 43,9 43,1 49,2 
Dz. 921 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 12,4 10,3 8,4 
Dz. 750 - Administracja 
publiczna 7,6 10,0 6,4 
Dz. 801 - Oświata i wycho-
wanie 
Dz. 854 - Edukacyjna opie-
ka wychowawcza 12,3 9,6 4,7 
Dz. 010- Rolnictwo i łowiec-
two 4,9 8,7 14,2 

Dz. 851 - Ochrona zdrowie 9,9 6,9 12,8 
Dz. 852 - Pomoc społeczna 
Dz. 853 - Pozostałe zada-
nia w zakresie polityki spo-
łecznej 3,5 5,3 - 
Dz. 150-Przetwórstwo prze-
mysłowe - 1,8 3,0 
 Pozostałe działy 5,5 4,3 1,3 

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej 
wydatków województwo poniosło w dziale Trans-
port i łączność – 43,1%. Środki były wydatkowane 
na organizowanie i dotowanie regionalnych kole-
jowych przewozów pasażerskich, na dopłaty do 
krajowych autobusowych przewozów pasażer-
skich z tytułu stosowania obowiązujących usta-
wowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego oraz na bieżące utrzymanie i remonty 
wojewódzkich dróg publicznych. W tym dziale 
zrealizowano prawie połowę wydatków majątko-
wych – 49,2%, przeznaczając je na inwestycje 
drogowe i mostowe, a także na zakup autobusu 
szynowego oraz na zakup sprzętu komputerowe-
go wraz z oprogramowaniem i na dokumentację 
techniczną przyszłych zadań realizowanych w 
obszarze infrastruktury drogowej. 

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
przeznaczono 10,3% poniesionych wydatków, 
finansując między innymi 6 instytucji kultury, dla 
których województwo samorządowe jest organi-
zatorem. Środki przeznaczone były na wykony-
wanie zadań statutowych, w tym na działalność 
objętą mecenatem państwa. Przekazano dotacje 
dla gmin, związków, stowarzyszeń twórczych, 
instytucji i organizacji kulturalno-społecznych na 
organizację imprez o charakterze wojewódzkim i 
ogólnopolskim, promujących Opolszczyznę i jej 
dorobek kulturalny. Wydatki majątkowe w kulturze 
stanowiły 8,4% wszystkich wydatków majątko-
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wych. Przeznaczone były na kontynuację zadań 
objętych kontraktem wojewódzkim, takich jak: 
modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenio-
wej w Teatrze im. Jana Kochanowskiego, moder-
nizacja Filharmonii Opolskiej oraz zagospodaro-
wanie terenu i przebudowa elewacji oraz remont 
wnętrza budynku Galerii Sztuki Współczesnej. 
Zrealizowano również zakup fortepianu dla Fil-
harmonii w Opolu, przebudowę Farskiej Stodoły 
w Jełowej na Dom spotkań przy Parafii Rzymsko-
katolickiej  oraz na zadania inwestycyjne realizo-
wane przez muzea opolskie: wykonanie remontu 
pomieszczeń magazynowych w Muzeum Czynu 
Powstańczego na Górze Św. Anny, termomoder-
nizacji budynku Centralnego Muzeum Jeńców 
Wojennych w Opolu. 

Wydatki na administrację stanowiły w struktu-
rze wydatków 10,0%. Przeznaczono je na bieżą-
ce funkcjonowanie administracji samorządowej, w 
tym na współpracę z zagranicą i promocję regio-
nu, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników 
samorządu oraz inne cele, które ze względu na 
ich charakter zaliczyć można do wydatków admi-
nistracyjnych. Finansowano realizację projektów 
”E-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny” i „Wro-
ta Opolszczyzny” oraz „Pomoc Techniczną Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego”, Interreg III A Czechy-Polska. Wy-
datki majątkowe na administrację publiczną sta-
nowiły 6,4% poniesionych wydatków majątko-
wych, realizowano z nich między innymi adapta-
cję części przyziemia budynku szkoleniowo – 
konferencyjnego oraz wydatki na dostawę sprzętu 
komputerowego i wykonanie sieci komputero-
wych w samorządach, które przystąpiły do projek-
tu „E-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny”. 

Na oświatę wydatkowano 9,6% ogółu wydat-
ków. Środki te zabezpieczały realizację statuto-
wych zadań dydaktycznych i wychowawczych, 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, umożliwiały 
również przeprowadzanie remontów i konserwacji 
budynków, a także pozwalały na zakupienie po-
mocy naukowych i sprzętu biurowego. W dziale 
tym ponoszono również wydatki związane z funk-
cjonowaniem Wojewódzkiej Biblioteki Pedago-

gicznej. Realizowano zadania z udziałem środ-
ków Unii Europejskiej w ramach działań „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne”. W ramach poniesionych wydatków 
inwestycyjnych wykonano między innymi: rozbu-
dowę budynku Nauczycielskiego Kolegium Języ-
ków Obcych wraz z infrastrukturą, remont elewa-
cji siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicz-
nej w Opolu i budynku filii tej biblioteki w Kędzie-
rzynie – Koźlu, zakup samochodów dla Woje-
wódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu oraz 
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informa-
tycznego i Politechnicznego w Opolu. 

Wydatki na rolnictwo i łowiectwo stanowiły 
8,7% ogółu wydatków. Ze środków tych finanso-
wano głównie konserwację, budowę i utrzymanie 
urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz 
usuwanie skutków powodzi, jak również funkcjo-
nowanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych. Realizowano zadania z za-
kresu administracji rządowej dotyczące Pomocy 
Technicznej Sektorowego Programu Operacyjne-
go „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żyw-
nościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 
i „Program Odnowy Wsi Województwa Opolskie-
go”. Wydatki majątkowe w rolnictwie stanowiły 
14,2%. Sfinansowano z nich między innymi bu-
dowę zbiornika retencyjnego Włodzienin, odbu-
dowę i modernizację urządzeń melioracji wod-
nych podstawowych między innymi na rzekach 
Stara Struga, Kluczborska Struga, Kieleczka, 
potok Browieniecki oraz zbiorniku Dobrodzień, 
regulację rzek Osobłoga i Prudnik. 

Na ochronę zdrowia przeznaczono 6,9% wy-
datków ogółem, z których realizowano: refundo-
wanie wynagrodzeń osobom odbywającym staże 
i specjalizacje medyczne w placówkach służby 
zdrowia, zadania związane z medycyną pracy, 
zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem al-
koholizmowi. Wydatki majątkowe w ochronie 
zdrowia stanowiły w strukturze 12,8%. Wydatki 
inwestycyjne dotyczyły przede wszystkim dosto-
sowania obiektów służby zdrowia do wymogów 
decyzji Sanepidu, PIP oraz PPOŻ, budowy pawi-
lonu diagnostyczno-zabiegowego w systemie 
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modułowym oraz zakupu gammakamer dla po-
trzeb Zakładu Medycyny Nuklearnej, modernizacji 
pracowni USG Opolskiego Centrum Onkologii, 
zakupu zdalnie sterowanego zestawu RTG klasy 
Telekomando z systemem cyfrowej radiografii 
pośredniej CR oraz innego specjalistycznego 
sprzętu medycznego dla placówek służby zdro-
wia. Województwo samorządowe w 2006 r. spła-
ciło zobowiązania w kwocie 125 tys. zł po zlikwi-
dowanym SP ZOZ Zespołu Ośrodków Rehabilita-
cji Leczniczej w Suchym Borze.   

Wydatki dotyczące pomocy i polityki społecz-
nej stanowiły 5,3% ogółu poniesionych wydatków. 
Finansowano z nich funkcjonowanie Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej oraz Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy 
realizował m.in. zadania związane z pełnieniem 
funkcji Instytucji Wdrażającej w ramach ZPORR 
oraz zadań związanych ze służbą zastępczą. 

Na zadania realizowane w dziale Przetwór-
stwo Przemysłowe skierowano 1,8% poniesio-
nych wydatków. Środki te przeznaczone były na 
wykonanie zadań z udziałem środków z budżetu 
Unii Europejskiej w ramach ZPORR („Działania 
2.5 Promocja przedsiębiorczości w województwie 
opolskim ”Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Za-
sobów Ludzkich w Regionach, Działania 3.4 „Mi-
kroprzedsiębiorstwa w województwie opolskim” 
Priorytet III Rozwój lokalny oraz INTERREG III C 
projektu „EuroChallenge”). Wydatki majątkowe w 
omawianym dziale stanowiły 3,0% ogółu wydat-
ków majątkowych i w całości dotyczyły zadań 
realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006 
Priorytet II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów 
Ludzkich w Regionach” oraz Priorytet III „Rozwój 
lokalny”. 

Wynik finansowy, należności i zobowiązania 
 Województwo samorządowe zakończyło rok 
budżetowy 2006, mniejszym od planowanego w 
wysokości 58 807 tys. zł, ujemnym wynikiem fi-
nansowym w kwocie 36 126 tys. zł. Deficyt był 
pokrywany z pożyczek, wyemitowanych obligacji 
oraz wolnych środków. 
 W ramach przychodów województwo samo-
rządowe wyemitowało pierwsze obligacje komu-

nalne na kwotę 41 500 tys. zł. Kredyty i pożyczki 
zaciągnięte na prefinansowanie zadań realizowa-
nych z udziałem środków z Unii Europejskiej wy-
niosły 49 747 tys. zł. Z tytułu spłat wcześniej 
udzielonych pożyczek osiągnięto przychody w 
wysokości 2 550 tys. zł. Samodzielny Wojewódzki 
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 
Branicach, Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali 
Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzi-
bą w Kup nie spłaciły udzielonych pożyczek na 
kwotę 890 tys. zł. Terminy spłat pożyczek przez 
Szpital w Kup, oraz Stowarzyszenie Promocji 
Przedsiębiorczości zostały przesunięte na 2007 r.  

Samorząd województwa udzielił pożyczek w 
wysokości 3 690 tys. zł dla jednostek ochrony 
zdrowia oraz Stowarzyszeniu Promocja Przed-
siębiorczości, których kwota stanowiła 7,8% 
wszystkich rozchodów. Rozchody z tytułu spłaty 
kredytów i pożyczek długoterminowych w 
wyniosły –  43 457 tys. zł, z tego  spłata pożyczek zaciągnię-
tych na prefinansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z Unii Europej-
skiej to kwota 36 273 tys. zł.  
 Województwo samorządowe posiadało na-
leżności w wysokości 6 061 tys. zł, w tym wyma-
galne w wysokości 1 380 tys. zł. Pozostałe należ-
ności -  4 681 tys. zł dotyczyły udzielonych a nie-
spłaconych pożyczek. W porównaniu do roku 
ubiegłego należności ogółem uległy zwiększeniu 
o 26,0%. 

Na koniec 2006 roku województwo samorzą-
dowe posiadało 92 433 tys. zł zobowiązań, co 
stanowiło 33,6% w relacji do dochodów, na które 
złożyły się zaciągnięte kredyty i pożyczki – 50 933 
tys. zł, obligacje – 41 500 tys. zł i nieznaczna kwo-
ta zobowiązań wymagalnych – 300 zł.  
 

PODSUMOWANIE   

1. Dochody budżetowe wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego województwa opolskie-
go w 2006 r. zaplanowane zostały w kwocie 
3 045 223 tys. zł, a zrealizowane w wysokości 
2 975 299 tys. zł, tj. w 97,7%. Realizacja docho-
dów wahała się od 96,9% w gminach do 99,6% w 
powiatach. Wydatki ogółem zrealizowano w wy-



BIULETYN INFORMACYJNY NR 2–3 (58–59), 2007 
40 

sokości 3 157 659 tys. zł (90,7% planu). Wykona-
nie wydatków w poszczególnych typach jedno-
stek samorządu terytorialnego mieściło się od 
87,4% w mieście na prawach powiatu do 96,7% 
w powiatach. W porównaniu do roku ubiegłego, 
odnotowano wzrost dochodów i wydatków we 
wszystkich typach jednostek. Dochody wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 
11,2%, a wydatki o 18,0%. Najbardziej zwiększyły 
się dochody województwa samorządowego i mia-
sta Opola - o 25,6%, a najmniej powiatów o 4,1%. 
Największy wzrost wydatków wystąpił w mieście 
Opolu - o 38,4%, a najmniejszy w powiatach - o 
8,2%. 
W strukturze dochodów  jednostek samorządu 
terytorialnego województwa opolskiego, z wyjąt-
kiem powiatów, dominują dochody własne. Struk-
tura wydatków samorządów wskazuje na prze-
wagę wydatków bieżących (77,6%) nad majątko-
wymi (22,4%). 
Łączny deficyt budżetowy jednostek samorzą-
du terytorialnego, który dotyczył 42 gmin, 9 po-
wiatów, miasta Opola oraz województwa samo-
rządowego wyniósł 182 361 tys. zł i był niższy 
od planowanego. 
Pozyskane przez jednostki samorządu terytorial-
nego środki zagraniczne stanowiły 3,5% ogólnej 
kwoty dochodów i sfinansowano z nich 4,7% 
ogółu wydatków. 

2. Dochody gmin ogółem wzrosły, w stosunku 
do roku 2005, o 8,0% i wyniosły 1 727 809 tys. zł 
(96,9% planu). Najwięcej o 29,1% wzrosły dotacje 
celowe. Dochody własne były wyższe niż w roku 
poprzednim o 2,5% i wyniosły 894 440 tys. zł, 
natomiast subwencja ogólna wzrosła o 8,2% sta-
nowiąc kwotę 545 585 tys. zł. Struktura docho-
dów gmin województwa opolskiego ukształtowała 
się następująco: dochody własne 51,7%, dotacje 
celowe 16,7%, subwencja ogólna 31,6%. W po-
szczególnych gminach udział określonych źródeł 
dochodów był bardzo zróżnicowany.  
Wydatki ogółem, które wzrosły o 14,5%, gminy 
zrealizowały w kwocie 1 795 805 tys. zł (89,9% 
planu). Na wydatki bieżące przeznaczono 80,9% 
wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wzrosły o 

29,4% (tj. o 78 073 tys. zł) i stanowiły 19,1% po-
niesionych wydatków. 
Gminy zakończyły rok budżetowy łącznym deficy-
tem w kwocie 67 997 tys. zł.  
Zobowiązania gmin na koniec 2006 r. wyniosły 
246 494 tys. zł (w tym kredyty i pożyczki – 
230 833 tys. zł), co stanowiło 14,3% w relacji do 
zrealizowanych dochodów.  
Pozyskane przez gminy środki zagraniczne sta-
nowiły 1,6% ogólnej kwoty dochodów i były źró-
dłem pokrycia 1,8% ogółu wydatków. 

 3. Dochody miasta na prawach powiatu - 
Opola - wykonano w wysokości 472 000 tys. zł, 
co stanowiło 98,5% planu (wzrost o 25,6%). 
Dochody własne wzrosły o 31,6%, a subwencja  
o 5,3%. Największą dynamiką wzrostu charak-
teryzowały się dotacje celowe (wzrost o 
135,1%).  W strukturze dochodów dominujący 
udział, podobnie jak w latach poprzednich, mia-
ły dochody własne – 67,9%, subwencje stano-
wiły 20,3%, a dotacje 11,8%. 
Wydatki miasta ogółem wyniosły 522 528 tys. zł 
(87,4% planu) i wzrosły o 38,4%. W ich struktu-
rze, dominowały wydatki bieżące – 65,7%. Wy-
datki majątkowe stanowiące 34,3% ogółu wydat-
ków, wzrosły ponad trzykrotnie (o 120 416 tys. 
zł).  
Rok budżetowy w mieście Opolu zamknięto 
deficytem budżetowym w kwocie 50 528 tys. zł.  
Ogółem zobowiązania Opola wyniosły 72 653 tys. 
zł, co stanowiło 15,4% w relacji do dochodów. 
Pozyskane przez miasto środki zagraniczne sta-
nowiły 3,4% ogólnej kwoty dochodów i sfinanso-
wały 7,0% ogółu wydatków.  

4. Powiaty województwa opolskiego uzyska-
ły dochody ogółem w wysokości 500 118 tys. 
zł, co stanowiło 99,6% planu (wzrost o 4,1%) w 
tym wzrost dochodów własnych wyniósł 11,0%, 
subwencji 0,3%, a dotacji celowych 3,4%. 
W 2006 roku nie nastąpiła zasadnicza zmiana 
struktury dochodów, która w dalszym ciągu 
oparta była głównie na stanowiących w niej 
69,1% subwencjach i dotacjach celowych. 
Wydatki ogółem wzrosły o 8,2% i zostały zre-
alizowane w wysokości 527 828 tys. zł (96,7% 
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planu). Wydatki powiatów zdominowane były 
przez wydatki bieżące (90,9%), które w 2006 r. 
wzrosły o 4,8% (o 21 944 tys. zł). Wydatki mająt-
kowe zwiększyły się o 59,9% (o 18 008 tys. zł) 
i stanowiły 9,1% ogółu wydatków.  
Powiaty zakończyły rok budżetowy deficytem w 
wysokości 27 710 tys. zł. 
Zobowiązania ogółem powiatów wyniosły 79 100 tys. 
zł, co stanowiło 15,8% w relacji do dochodów. 
Pozyskane przez powiaty środki zagraniczne 
stanowiły 2,7% ogólnej kwoty dochodów i sfinan-
sowano 3,0% ogółu wydatków. 

5. Dochody województwa samorządowego 
wzrosły o 25,6% i wyniosły 275 372 tys. zł (98,1% 
planu). Subwencja ogólna zwiększyła się o 
46,5%, a dotacje o 18,0%. W strukturze docho-
dów województwa samorządowego przeważały 
dochody własne (55,9%). 
Wydatki województwa samorządowego wzrosły o 
28,0% i zostały zrealizowane w kwocie 311 498 

tys. zł (wykonanie 91,7% planu). Wydatki mająt-
kowe wzrosły o 43,2%.  
W strukturze wydatków ogółem dominowały wy-
datki bieżące - 56,2%. 
Rok budżetowy województwo samorządowe za-
mknęło deficytem w wysokości 36 126 tys. zł.  
W 2006 r. województwo samorządowe po raz 
pierwszy wyemitowało obligacje komunalne na 
kwotę 41 500 tys. zł.  
Ogółem zobowiązania województwa samorządo-
wego wyniosły 92 433 tys. zł (w tym z tytułu kre-
dytów i pożyczek 50 933 tys. zł, obligacji 41 500 
tys. zł), co stanowiło 33,6% w relacji do docho-
dów. Środki zagraniczne pozyskane przez woje-
wództwo samorządowe stanowiły 17,2% ogólnej 
kwoty dochodów, sfinansowały 20,4% ogółu wy-
datków. 
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