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1. ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH W 2018 ROKU 

Zasady prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego gospodarki finansowej 

wyznaczane są przez obowiązujące regulacje prawne. W 2018 roku nastąpiły zmiany przepisów 

prawnych wpływające na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego.  

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych1 wprowadziła między innymi: zasady finansowania 

oświaty w szczególności niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek 

oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez 

ministrów, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. W ustawie określono 

zasady rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego, opłaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego, zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.  

Minister Edukacji Narodowej określił tryb udzielania i sposoby rozliczania dotacji z budżetu 

państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego2.  

W rozporządzeniu3 znalazły się zapisy o sposobie przekazywania przez jednostki samorządu 

terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, tryb i terminy udzielania dotacji przez wojewodę oraz 

sposób jej wykorzystania i rozliczania. 

Podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. pomiędzy poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez nie zadań oświatowych 

został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej4. 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy 

uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” ustalono rozporządzeniem Rady Ministrów5. 

Rozporządzenie Rady Ministrów określiło szczegółowe warunki realizacji rządowego programu 

"Dobry start"6, który jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy  

i powiaty. Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje rodzicom bądź opiekunom 

dziecka oraz osobom uczącym się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez 

dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia. W przypadku dzieci lub osób uczących się  

                                                      
1 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.). 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu 
terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (Dz.U 
z 2017 r. poz. 2425).  
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie 
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 655). 
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2395). 
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
materialnej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1796). 
6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). 
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i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez dziecko lub osobę 

uczącą się 24 roku życia. Świadczenie oraz koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji 

celowej z budżetu państwa. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz 

rozwijaniem sportu strzeleckiego w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji 

proobronnych7. Minister Obrony Narodowej może udzielić jednostkom samorządu terytorialnego 

dotacji z budżetu państwa na budowę i remont pomników upamiętniających tradycję, chwałę  

i sławę oręża polskiego. 

Spółki wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia 

zysku. Mogą korzystać z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji8. Na podstawie ustawy Prawo wodne z dniem 1 stycznia 2018 r. 

utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które realizuje zadania 

wynikające z ustawy oraz statutu jednostki. Państwowe Gospodarstwo Wodne przejęło obowiązki 

byłych regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz zarządów melioracji i urządzeń wodnych, 

które były jednostkami organizacyjnymi samorządów województw i wykonywały w imieniu 

Marszałków Województw zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci9, z dniem 1 stycznia 2018 r. 

wprowadziła zapis, że zadania do tej pory realizowane przez marszałka województwa w zakresie 

pełnienia funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii 

Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostały scedowane na wojewodów.  

Utworzono Fundusz Dróg Samorządowych jako państwowy fundusz celowy10, który gromadzi 

środki finansowe na zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych 

lub gminnych, budowie mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych lub 

gminnych o znaczeniu lokalnym. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków 

Funduszu dofinansowanie zadania powiatowego lub gminnego w wysokości do 80% kosztów 

realizacji zadania, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł. 

Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek dla beneficjentów  

w tym zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu 

                                                      
7 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.  
z 2017 r. poz. 2260). 
8 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2017 r. poz. 1566 ze zm.). 
9 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1428). 
10 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 2161). 
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terytorialnego, a także terminy składania wniosków o płatność oraz ich zakres w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich11.  

Przeprowadzenie wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz członków do rad gmin, 

powiatów i sejmików województw finansowane było z budżetu państwa z dotacji celowej na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej.  

Minister Sprawiedliwości określił kwotę bazową stanowiącą podstawę ustalenia wysokości 

dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  

w 2018 r.12. Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej.Uchwalanie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, podatku 

rolnego i podatku leśnego, należy do wyłącznej kompetencji organów stanowiących gminy. Stawki 

te nie mogły przekroczyć górnych granic ustalonych przez Ministerstwo Finansów w 

obwieszczeniu13 oraz w komunikatach Prezesa GUS określających średnie ceny skupu żyta14 i 

sprzedaży drewna15.  

Minister Gospodarki16 określił wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego 

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

z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. 

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

terytorialnego17, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

na 2018 r. zwiększyła się z 37,89% do 37,98%. 

Minister Rozwoju i Finansów określił szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem 

podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego18. 

                                                      
11Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie zaliczek w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2367). 
12 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej 
podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
w 2018 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1581).  
13 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków  
i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800). 
14 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. 
poz. 958). 
15 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963). 
16 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej 
od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 394), Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 
2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. (M.P. 
z 2018 r. poz. 450). 
17 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze 
zm.). 
18 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego  
w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U z 2017 r. poz. 2455). 
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Zgodnie ze zmianami w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób 

fizycznych19, od 1 stycznia 2018 r. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa 

środków trwałych albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa 

niż 10 000 zł. 

Analizę opracowano na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach z wykonania 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej20 oraz rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych21 przez 70 gmin, miasto na prawach powiatu, 11 powiatów oraz województwo 

samorządowe. Od 1 stycznia 2018 r. gmina Tułowice otrzymała prawa miejskie i zaliczana jest do 

gmin miejsko-wiejskich.  

2. REALIZACJA BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 R. 

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

W 2018 r. ogółem dochody jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego  

w kwotach zbiorczych nie zostały w pełni zrealizowane. Ich średnie wykonanie wyniosło 99,2%  

i stanowiło to kwotę 6 017 126 tys. zł22. W poszczególnych typach j.s.t. jedynie w mieście na prawach 

powiatu zrealizowano dochody ponad przyjęty plan, w województwie samorządowym zrealizowano je 

na zaplanowanym poziomie, natomiast w powiatach i gminach poniżej przyjętych kwot. Wykonanie 

wydatków wyniosło średnio 93,7% przyjętego planu, co stanowiło kwotę 6 224 184 tys. zł.  

W poszczególnych typach j.s.t. wykonanie wahało się od 92,8% w gminach do 97,2% w mieście na 

prawach powiatu. Poniższa tabela przedstawia dynamikę dochodów i wydatków jednostek 

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

 

 

                                                      
19 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). 
20 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.). 
21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). 
22 Wszelkie kwoty wykazane w analizie zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych. Do opracowania przyjęto bazę 
danych według stanu na dzień 10 maja 2019 r. 

23 Dane dotyczące wyników uzyskanych przez j.s.t. w skali kraju pochodzą ze „Sprawozdania z działalności regionalnych 
izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku”, zamieszczonego na 
stronie internetowej www.rio.gov.pl. 
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T a b e l a  1

 Wyszczególnienie 

Wykonanie 
tys. zł 

Plan  
tys. zł 

Wykonanie 
tys. zł 

Wykonanie 
(4:3) 

Dynamika Struktura 

Polska 
woj. 

opolskie 
Polska* 

woj. 
opolskie 

2017 r. 2018 r. 2018 r. % % % % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dochody 

Ogółem  

5 405 876 6 063 200 6 017 126 99,2 109,6 111,3 100,0 100,0 dochody j.s.t., 

w tym: 

- gminy 3 260 731 3 686 410 3 620 250 98,2 109,2 111,0 48,2 60,2 

- miasto na prawach 

powiatu 
858 659 963 671 987 198 102,4 108,6 115,0 27,2 16,4 

- powiaty 806 749 893 755 890 184 99,6 110,1 110,3 11,1 14,8 

- woj. samorządowe 479 737 519 364 519 494 100,0 114,8 108,3 6,7 8,6 

Wydatki 

Ogółem 

5 422 041 6 640 207 6 224 184 93,7 112,7 114,8 100,0 100,0 wydatki j.s.t., 

w tym: 

- gminy 3 293 378 4 081 157 3 785 851 92,8 113,5 115,0 49,0 60,8 

- miasto na prawach 

powiatu 
855 773 1 052 300 1 022 314 97,2 111,3 119,5 27,1 16,4 

- powiaty 825 592 986 299 918 148 93,1 113,0 111,2 11,0 14,8 

- woj. samorządowe 447 298 520 451 497 871 95,7 115,8 111,3 6,5 8,0 

* w strukturze nie przedstawiono danych dotyczących m.st. Warszawy, którego dochody stanowiły 6,8% ogółu 
dochodów j.s.t., a wydatki stanowiły 6,4% ogółu wydatków j.s.t., dlatego struktura krajowa nie sumuje się do 100%.  

W 2018 r. dochody majątkowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego wyniosły 684 021 tys. zł, a dochody bieżące 5 333 105 tys. zł i zostały zrealizowane 

odpowiednio w 87,8% i 100,9% (załącznik 19). 

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

dotacje inwestycyjne oraz wydatki kapitałowe. Wydatki te wyniosły 1 323 321 tys. zł i zrealizowano 

je w wysokości 87,7% (załącznik 20). 

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

przekazane innym podmiotom, wydatki związane z obsługą długu publicznego oraz udzielanymi 

poręczeniami i gwarancjami, a także pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.  

i jednostek im podległych. Wydatki bieżące wyniosły 4 900 862 tys. zł i zrealizowane zostały na 

poziomie 95,5%.  

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego zamknęły rok 

budżetowy (per saldo) deficytem w wysokości 207 057 tys. zł, przy planowanym deficycie -  

577 009 tys. zł. Nadwyżkę budżetową łącznie wypracowało 17 gmin, 4 powiaty i województwo 

samorządowe w kwocie 49 435 tys. zł, a deficyt budżetowy pozostałych jednostek samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego wyniósł 256 492 tys. zł (dotyczył 53 gmin, 7 powiatów  

i miasta na prawach powiatu).  
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Na poniższym wykresie zaprezentowano planowane i wykonane wyniki budżetów per saldo  

w 2018 r. w poszczególnych typach j.s.t. województwa opolskiego. 

 
 

Nadwyżkę operacyjną24 wypracowały 82 jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 

432 271 tys. zł, natomiast deficyt operacyjny osiągnęła 1 jednostka (gmina) w kwocie 28 tys. zł. 

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

o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r.25, który dotyczy zakazu 

planowania wydatków bieżących większych niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogły być 

wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych  

i wolne środki. W analizowanym okresie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego spełniły ustawowe wymogi wynikające z cytowanego przepisu.  

Na koniec 2018 r. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy  

o finansach publicznych26 spełniły wszystkie j.s.t. województwa opolskiego. 

                                                      
24 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku 
osiągania wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną, a w przypadku ujemnych wartości stanowi deficyt 
operacyjny. 
25 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. z 2017 r. Dz.U. poz. 2077 ze zm.). 
26 Na podstawie uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, po uwzględnieniu wykonania w latach 
2015-2017. 
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2.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

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

zwiększeniu nominalnie o 11,3%27. Wzrost dochodów nastąpił we wszystkich grupach j.s.t.  

i wynosił od 8,3% w województwie samorządowym do 15,0% w mieście na prawach powiatu. Wzrost 

dochodów ogółem w poszczególnych typach j.s.t. województwa opolskiego, z wyjątkiem 

województwa samorządowego, był wyższy niż w kraju. Uzyskane dochody bieżące wzrosły o 6,0%, 

a dochody majątkowe o 82,2%. Wzrost dochodów bieżących i majątkowych wystąpił we wszystkich 

typach j.s.t. 

W porównaniu do roku poprzedniego, wydatki ogółem uległy zwiększeniu o 14,8%. Na taki wynik 

złożył się wzrost wydatków bieżących o 5,8% oraz wzrost wydatków majątkowych o 67,6%. Wzrost 

wydatków nastąpił we wszystkich typach j.s.t., od 11,2% w powiatach do 19,5% w mieście na 

prawach powiatu. Wydatki majątkowe i bieżące wzrosły we wszystkich typach j.s.t. 

2.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

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

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

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

T a b e l a  2  

Wyszczególnienie 

Polska (%) woj. opolskie (%) 

ogółem 
dochody 
własne 

dotacje subwencje ogółem 
dochody 
własne 

dotacje subwencje 

Dochody wszystkich j.s.t.: 100,0 47,4 29,5 23,1 100,0 45,7 30,7 23,6 

- gminy 100,0 43,3 33,4 23,3 100,0 47,4 29,7 22,9 

-  miasto na prawach powiatu 100,0 57,8 22,7 19,5 100,0 56,9 24,9 18,2 

- powiaty 100,0 36,0 26,4 37,6 100,0 36,5 26,9 36,6 

- województwo samorządowe 100,0 53,2 33,9 12,9 100,0 28,7 55,7 15,6 

W dochodach wszystkich j.s.t. województwa opolskiego dochody własne stanowiły 45,7%, 

dotacje celowe 30,7%, a subwencja ogólna 23,6%. Powyższe oznaczało, że udział dochodów 

własnych był o 1,7 punktu procentowego niższy niż w kraju. W gminach i powiatach udział dochodów 

własnych był wyższy niż średni dla danej grupy w kraju o 4,1 i 0,5 punktu procentowego. W mieście 

na prawach powiatu oraz województwie samorządowym udział dochodów własnych był niższy niż  

w kraju. Kolejny już rok najbardziej niekorzystna, w porównaniu z krajową, była struktura 

województwa samorządowego z uwagi na niższy o 24,5 punktu procentowego udział dochodów 

własnych. 

Strukturę dochodów poszczególnych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego w latach 2016-2018 roku przedstawia wykres. 

                                                      
27 Wskaźnik inflacji w 2018 roku wyniósł (1,6%). 
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W strukturze dochodów w okresie trzech ostatnich lat nastąpił wzrost udziału dotacji celowych  

z uwagi na zwiększone kwoty dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich i zagranicznych.  

Dochody bieżące stanowiły 88,6% łącznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego, a dochody majątkowe 11,4%. Udział dochodów bieżących był niższy niż 

w kraju o 2,6 punktu procentowego. 

Struktura wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego różni się  

od średnich wyników dla kraju. W strukturze wydatków ogółem wszystkich j.s.t. województwa 

opolskiego wydatki bieżące stanowiły 78,7%, a wydatki majątkowe 21,3%, natomiast w kraju udział 

wydatków majątkowych był niższy o 0,9 punktu procentowego.  

T a b e l a  3  

Wyszczególnienie 

Polska (%) woj. opolskie (%) 

wydatki 
bieżące 

wydatki  
majątkowe 

wydatki 
bieżące 

wydatki 
majątkowe 

Wydatki wszystkich j.s.t.: 79,6 20,4 78,7 21,3 

- gminy 79,4 20,6 81,1 18,9 

- miasto na prawach powiatu 82.2 17,8 78,3 21,7 

- powiaty 79.1 20,9 81,0 19,0 

- województwo samorządowe 64,1 35,9 57,8 42,2 

Korzystna struktura wydatków na tle kraju w 2018 roku ukształtowała się w mieście na prawach 

powiatu i województwie samorządowym, gdyż wydatki majątkowe stanowiły odpowiednio 42,2%  

i 21,7%, podczas gdy w kraju 35,9% i 17,8%. Struktura wydatków gmin i powiatów na tle kraju była 

mniej korzystna, gdyż udział wydatków majątkowych był niższy od wyników krajowych.  

Strukturę wydatków poszczególnych źródeł wydatków jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego przedstawiono na wykresie. 
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Z roku na rok rośnie udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem, co jest 

zjawiskiem pozytywnym, z uwagi na większą realizację zadań finansowanych ze środków z udziałem 

europejskim i zagranicznym. 

2.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

Łączne dochody pochodzące ze środków europejskich i zagranicznych wyniosły 558 110 tys. zł, 

co stanowiło 9,3% ogółu dochodów jednostek samorządu terytorialnego28 (w 2017 r. – 5,4%).  

W ostatnich trzech latach daje się zauważyć wzrost udziału środków europejskich i zagranicznych 

w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych środków w 2018 r. była o 92,0% 

wyższa od kwoty z 2017 r. i wyższa o 125,1% od wielkości z roku 2016.  

T a b e l a  4  

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Dynamika 
2017/2016 

(%) 

Dynamika 
2018/2017 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 247 936 290 637 558 110 117,2 192,0 

Udział w dochodach ogółem (%) 4,9 5,4 9,3 x x 

Łączne wydatki finansowane ze środków europejskich i zagranicznych wyniosły 591 450 tys. zł, 

co stanowiło 9,5% ogółu wydatków jednostek samorządu terytorialnego, a w roku ubiegłym 5,8% 

ogółu wydatków. Wydatki te, podobnie jak dochody, systematycznie rosły. W 2018 r. w przypadku 

wydatków finansowanych ze środków europejskich i zagranicznych nastąpiło ich zwiększenie  

w odniesieniu do kwot z roku ubiegłego o 87,6%, a w odniesieniu do roku 2016 nastąpił ich wzrost 

o 177,8%. 

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

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Dynamika 
2017/2016 

(%) 

Dynamika 
2018/2017 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 212 867 315 211 591 450 148,1 187,6 

Udział w wydatkach ogółem (%) 4,3 5,8 9,5 x x 

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

wszystkich j.s.t. województwa opolskiego. 

Różnica między dochodami a wydatkami pochodzącymi ze środków europejskich  

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

przez samorządy wydatków i wpływają do budżetów po rozliczeniu kosztów przedsięwzięcia. 

2.5. Dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

Poszczególne pozycje budżetowe przeliczone na mieszkańca, w sposób obiektywny obrazują 

wielkości osiągniętych dochodów i wydatków. 

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

górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, wydanych decyzji, przez organ 

podatkowy, a także wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego województwa opolskiego29. 

T a b e l a  6  

Wyszczególnienie 
Polska  

(zł) 
woj. opolskie  

(zł) 

Dochody ogółem per capita 

- gminy 4 702 4 218 

- miasto na prawach powiatu 6 330 7 704 

- powiaty 1 083 1 037 

- województwo samorządowe 441 527 

Wydatki ogółem per capita 

- gminy 4 923 4 411 

- miasto na prawach powiatu 6 505 7 978 

- powiaty 1 110 1 070 

- województwo samorządowe 432 505 

Wydatki majątkowe per capita 

- gminy 1 016 835 

- miasto na prawach powiatu 1 156 1 735 

- powiaty 232 203 

- województwo samorządowe 155 213 

Z przedstawionych danych wynika, że zarówno dochody ogółem, wydatki ogółem jak i wydatki 

majątkowe na mieszkańca jedynie w mieście na prawach powiatu i województwie samorządowym 

                                                      
29 Liczba ludności województwa opolskiego według danych GUS na 31.12.2018 r. wyniosła 986 506 mieszkańców. 



 13 

były wyższe od średnich dla kraju w jednostkach tego typu. W gminach i powiatach dochody, wydatki 

i wydatki majątkowe per capita były mniejsze od średnich w kraju.  

3. WYKONANIE BUDŻETÓW GMIN W 2018 R. 

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

Gminy województwa opolskiego zaplanowały dochody w wysokości 3 686 410 tys. zł,  

a wykonały je w kwocie 3 620 250 tys. zł, tj. 98,2% planu. Spośród wszystkich gmin, 27 jednostek 

zrealizowało dochody wyższe niż zakładane, jedna gmina zrealizowała dochody na zaplanowanym 

poziomie, natomiast pozostałe poniżej przyjętego planu. Najwyższe wykonanie planu wystąpiło  

w gminie Zdzieszowice (104,1%), gdzie ponadplanowe dochody uzyskano m.in. z udziałów  

w podatku dochodowym od osób prawnych, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

z podatku nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych. Najniższe wykonanie wystąpiło 

w gminie Rudniki (88,7%). Na niskie wykonanie dochodów tej gminy wpłynęło przede wszystkim 

niewykonanie planu dochodów majątkowych.  

Realizację budżetów przez poszczególne gminy przedstawiają załączniki 1 i 2, a w kwotach 

zbiorczych załącznik 3. Ponadto w załącznikach 19 i 20 przedstawiono kwoty dochodów i wydatków 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w podziale na bieżące i majątkowe. 

Dochody bieżące gmin w 2018 r. wykonano w kwocie 3 328 856 tys. zł (tj. 100,6% planu). 

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych typach gmin kształtowało się w przedziale  

od 100,0% w gminach wiejskich, przez 100,5% w gminach miejsko-wiejskich, do 102,5%  

w gminach miejskich.  

Gminy uzyskały łącznie 291 394 tys. zł dochodów majątkowych i wykonały je na poziomie 

77,1%. Najwięcej dochodów majątkowych – 48 530 tys. zł uzyskała gmina Byczyna. Pozyskane 

przez nią środki pochodziły głównie ze zbycia praw majątkowych i dotacji celowych otrzymanych  

z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych. Najniższe dochody 

majątkowe uzyskała gmina Radłów – 77 tys. zł. 

Dochody własne gmin w 2018 r. wyniosły ogółem 1 715 640 tys. zł i stanowiły 101,2% 

zakładanego planu. Podstawowym ich źródłem były udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, wpływy z podatku od nieruchomości oraz pozostałe dochody własne. Realizacja planu 

dochodów własnych według poszczególnych źródeł wskazuje na duże zróżnicowanie – od 94,6% 

pozostałych dochodów własnych do 115,3% w podatku od czynności cywilnoprawnych. 

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

podatkowych, były mniejsze od możliwych do uzyskania o 89 309 tys. zł. Udzielone przez gminy ulgi 

i zwolnienia spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów gmin o 29 643 tys. zł, natomiast 
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skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły 7 017 tys. zł w zakresie umorzeń  

i rozłożenia na raty. 

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych na skutek potrącenia z wzajemnej, bezspornej  

i wymagalnej wierzytelności podatnika i przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych  

na rzecz gminy30 wystąpiło w 1 jednostce na kwotę 432 zł. 

Wykonanie dotacji celowych w gminach w 2018 r. wyniosło 1 075 661 tys. zł (tj. 92,5% planu).  

Wszystkie rodzaje dotacji wykonane były poniżej planowanej kwoty. Ich realizacja wahała się od 

58,3% na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej do 100% na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. 

Subwencja ogólna w 2018 r. została przekazana gminom województwa opolskiego przez 

Ministerstwo Finansów w wysokości 828 950 tys. zł. 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich gmin wyniosła 642 732 tys. zł, część 

wyrównawczą otrzymały 62 gminy w kwocie 178 003 tys. zł, natomiast część równoważącą uzyskało 

41 gmin w kwocie 7 018 tys. zł. Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 197 tys. zł przekazano 

9 gminom województwa opolskiego. 

Gminy województwa opolskiego zaplanowały wydatki ogółem na poziomie 4 081 157 tys. zł,  

a wykonały w kwocie 3 785 851 tys. zł (tj. w 92,8%). Największe wykonanie planu wydatków ogółem 

wystąpiło w gminie Kluczbork (98,2%), a najniższe w gminie Leśnica (81,7%).  

Wydatki bieżące gmin w 2018 r. wykonano w kwocie 3 069 451 tys. zł, która stanowiła 95,2% 

zakładanego planu. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych typach gmin kształtowało 

się od 93,8% w gminach wiejskich, przez 95,6% w gminach miejsko-wiejskich do 96,0%  

w gminach miejskich. 

W poszczególnych rodzajach wydatków bieżących gmin, najmniejsze wykonanie planu wystąpiło 

w wydatkach na obsługę długu - 86,6%, a największe w grupach wydatków na dotacje bieżące  

z budżetu - 97,4%. 

Gminy wykonały wydatki majątkowe w kwocie 716 399 tys. zł (tj. 83,7% zakładanego planu),  

z czego na inwestycje przeznaczono 662 362 tys. zł (tj. 83,1% planu).  

3.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

W porównaniu do roku poprzedniego, łączne dochody gmin wzrosły o 11,0%, a kwotowo  

o 359 519 tys. zł. Wzrost dochodów nastąpił we wszystkich typach gmin: w wiejskich o 8,4%, 

miejskich i miejsko-wiejskich o 12,0%. 

 

                                                      
30 Art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900). 
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T a b e l a  7  

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem 

budżety 

gmin 

w tym gminy: 

miejskie 
miejsko -

wiejskie* 
wiejskie* 

Dochody 

1. Plan 2018 r. (tys. zł) 3 686 410 451 044 2 263 117 972 250 

2. Wykonanie 2018 r. (tys. zł) 3 620 250 450 487 2 220 274 949 489 

3. Wykonanie 2017 r. (tys. zł) 3 260 731 402 297 1 982 418 876 016 

4. Wykonanie planu 2:1 (%)  98,2 99,9 98,1 97,7 

5. Dynamika wykonania 2:3 (%) 111,0 112,0 112,0 108,4 

 
* W celu wyliczenia dynamiki zmian dochodów, wykonanie dochodów gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w 2017 r. 
skorygowano o dane gminy Tułowice, która z dniem 1 stycznia 2018 r. z gminy wiejskiej stała się gminą miejsko-
wiejską. 

Dochody własne gmin w 2018 r. były wyższe o 10,0% od ubiegłorocznych. Nastąpił wzrost 

dochodów własnych we wszystkich grupach W porównaniu do roku 2017, największy wzrost tych 

dochodów nastąpił w pozostałych dochodach własnych (o 25,4%), natomiast w ujęciu kwotowym 

największy wzrost dotyczył udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 69 489 tys. zł. 

Kwota subwencji ogólnej była wyższa od ubiegłorocznej o 7,9%. Zwiększeniu uległa część 

wyrównawcza (o 28,0%) oraz część oświatowa (o 3,7%), a zmniejszeniu uzupełnienie subwencji 

ogólnej (o 45,6%) i część równoważąca (o 3,4%). 

Dotacje celowe przekazane gminom w 2018 r. były wyższe od ubiegłorocznych o 15,4%. Wzrost 

dotacji celowych odnotowano w przypadku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, na 

zadania realizowane w ramach programów z udziałem środków europejskich i zagranicznych, na 

zadania własne, na podstawie porozumień między organami administracji rządowej. Pozostałe 

rodzaje dotacji uległy zmniejszeniu.  

W 2018 r. wydatki gmin województwa opolskiego wzrosły o 15,0% w porównaniu do roku 

poprzedniego, a kwotowo o 492 473 tys. zł. Wzrost wydatków nastąpił we wszystkich typach gmin: 

w miejskich o 16,2%, miejsko-wiejskich o 15,1% oraz w wiejskich o 14,0%. 

   T a b e l a  8  

Lp. Wyszczególnienie 
Ogółem 
budżety 

gmin 

w tym gminy: 

miejskie 
miejsko -
wiejskie* 

wiejskie* 

Wydatki 

1. Plan 2018 r. (tys. zł) 4 081 157 512 040 2 496 509 1 072 609 

2. Wykonanie 2018 r. (tys. zł) 3 785 851 482 121 2 319 865 983 865 

3. Wykonanie 2017 r. (tys. zł) 3 293 378 415 016 2 015 486 862 876 

4. Wykonanie planu 2:1 (%)  92,8% 94,2% 92,9% 91,7% 

5. Dynamika wykonania 2:3 (%) 115,0% 116,2% 115,1% 114,0% 

 
* W celu wyliczenia dynamiki zmian wydatków, wykonanie wydatków gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w 2017 r. 
skorygowano o dane gminy Tułowice, która z dniem 1 stycznia 2018 r. z gminy wiejskiej stała się gminą miejsko-
wiejską. 

Wydatki majątkowe gmin, w odniesieniu do roku 2017, zwiększyły się o 83,5%, a kwotowo  

o 325 942 tys. zł. Wydatki na inwestycje wzrosły o 76,5% tj. o 287 061 tys. zł.  
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W porównaniu do roku ubiegłego, wydatki bieżące wzrosły o 5,7%. Wydatki bieżące służyły 

głównie finansowaniu obligatoryjnych zadań własnych samorządu tego szczebla. W poszczególnych 

rodzajach wydatków bieżących nastąpił ich wzrost, który kształtował się od 3,3% na pozostałe 

wydatki bieżące do 13,0% na dotacje bieżące z budżetu. 

Gminy: Skarbimierz, Gogolin, Dobrzeń Wielki dokonały wpłat do budżetu państwa w łącznej 

wysokości 3 161 tys. zł, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Dla 

porównania w 2017 roku te same gminy wpłaciły łącznie do budżetu państwa kwotę 3 689 tys. zł. 

3.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody bieżące w ogólnej kwocie dochodów gmin stanowiły 92,0%, a 8,0% dochody 

majątkowe. Najniższy udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wystąpił w gminie 

Zawadzkie (0,3%), a najwyższy w gminie Byczyna (53,9%). 

W 2018 roku struktura dochodów ogółem gmin województwa opolskiego, co do głównych źródeł, 

nie uległa zmianie w porównaniu do poprzednich lat. Niemniej jednak w samej strukturze nastąpiły 

niewielkie zmiany. W latach 2016-2018 udział dochodów własnych i subwencji ogólnej miał 

tendencję spadkową, natomiast dotacji celowych wzrostową.  

 

W strukturze dochodów gmin województwa opolskiego w 2018 roku dominujący udział miały 

dochody własne – 47,4%. Dotacje celowe i subwencja ogólna stanowiły odpowiednio 29,7% i 22,9%. 

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

opolskiego. Największy udział dochodów własnych w dochodach ogółem wystąpił w gminach 

miejskich – 57,4%, a najmniejszy w gminach wiejskich – 39,8%. W gminach miejsko-wiejskich 

dochody te stanowiły 48,6% dochodów ogółem. 

W poszczególnych gminach udział dochodów własnych w dochodach ogółem był jeszcze 

bardziej zróżnicowany i zawierał się w przedziale od 25,6% w Radłowie do 69,2% w Byczynie. 
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Struktura dochodów własnych, na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie uległa większym zmianom. 

T a b e l a  9 

Lp. 
Wyszczególnienie 

2017 r. 2018 r. 

tys. zł % tys. zł % 

Dochody własne 1 560 075 100,0 1 715 640 100,0 

1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 26 281 1,7 31 257 1,8 

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 563 232 36,1 632 721 36,9 

3. Podatek rolny 70 309 4,5 70 436 4,1 

4. Podatek od nieruchomości 490 691 31,5 500 281 29,2 

5. Podatek od środków transportowych 18 988 1,2 19 561 1,1 

6. Podatek od spadków i darowizn 3 271 0,2 3 974 0,2 

7. Opłata skarbowa 5 780 0,4 5 896 0,3 

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 29 873 1,9 30 921 1,8 

9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 85 624 5,5 87 072 5,1 

10. Pozostałe dochody własne 266 027 17,0 333 521 19,5 

Największy wzrost (o 2,4 punktu procentowego) wystąpił w udziałach w pozostałych dochodach 

własnych, a największy spadek odnotowano w podatku od nieruchomości (o 2,3 punktu 

procentowego).  

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

w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,9%) i podatku od nieruchomości (29,2%). Pozostałe 

dochody własne stanowiły 19,2%. Inne źródła dochodów własnych nie przekroczyły w strukturze 

5,1%. 

Udział dotacji celowych w dochodach ogółem wyniósł 29,7%, osiągając w poszczególnych 

typach gmin: 29,7% - w miejsko-wiejskich, 30,4% - wiejskich oraz 28,5% - miejskich. W roku 2018 

dotacje celowe w największym stopniu zasiliły budżet gminy Ujazd – 47,0%, a w najmniejszym gminy 

Byczyna – 15,8%.  

Kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiła 69,4% kwoty wszystkich 

otrzymanych dotacji z uwagi m.in. na realizację rządowych programów „Rodzina 500+”, "Dobry 

start". Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  

i zagranicznych stanowiły 15,3%. Dotacje celowe na zadania własne stanowiły 12,8% ogółu dotacji. 

Pozostałe rodzaje dotacji celowych nie przekroczyły w strukturze poziomu 1,9%. 

Dotacje celowe otrzymane na inwestycje stanowiły średnio 5,1% w strukturze dochodów ogółem 

gmin, tj. o 3,1 punktu procentowego mniej niż przed rokiem. Gmina Popielów otrzymała dotacje na 

inwestycje stanowiące 27,4% jej dochodów ogółem. Dotacje na inwestycje otrzymały wszystkie 

gminy z wyjątkiem gminy Prószków. 

Subwencja ogólna stanowiła w strukturze dochodów ogółem 22,9%. W gminach miejskich 

subwencja wyniosła 14,0% dochodów ogółem, w gminach miejsko-wiejskich – 21,8%, a w gminach 

wiejskich – 29,7%. W poszczególnych gminach, największy udział subwencji ogólnej w dochodach 

ogółem wystąpił w Lasowicach Wielkich (46,2%), a najmniejszy w Kędzierzynie-Koźlu (13,2%). 
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Strukturę wydatków poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki 5a i 5b oraz poniższy 

wykres. 

 

Struktura wydatków gmin ogółem co do ich źródeł na przestrzeni trzech lat nie uległa zmianie, 

jednak udział poszczególnych grup wydatków zmienił się. W 2018 roku wydatki majątkowe wzrosły 

o 7 punktów procentowych w porównaniu do roku 2017 i wyniosły 18,9%. Wydatki bieżące stanowiły 

średnio 81,1% wydatków ogółem. 

 

Wśród wydatków bieżących dominujący udział miały pozostałe wydatki (41,2% wydatków 

ogółem), do których zaliczamy m.in. wypłaty świadczeń. Najmniejszy udział pozostałych wydatków 

bieżących w strukturze wydatków ogółem wystąpił w gminie Byczyna (24,2%), a największy w gminie 

Pokój (57,0%). 
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Kolejną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmowały wydatki na wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi, które osiągnęły poziom 33,7% wydatków ogółem. Najniższy udział tych wydatków  

w strukturze wystąpił w gminie Skarbimierz (17,6%), a najwyższy w gminie Zawadzkie (46,2%).  

Dotacje udzielone z budżetów gmin na zadania bieżące wyniosły 5,6% wydatków ogółem. Udział 

tych dotacji w strukturze wydatków wyniósł od 0,5% w gminie Lasowice Wielkie do 15,7%  

w Tarnowie Opolskim. Zróżnicowanie stopnia realizacji tej grupy wydatków bieżących wynikało  

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

Średni udział wydatków na obsługę długu w strukturze wydatków ogółem wyniósł 0,5%. 

Największy udział wystąpił w gminie Kluczbork (1,7%), a najmniejszy w gminie Reńska Wieś 

(0,004%). Gminy Zdzieszowice, Lubsza i Polska Cerekiew nie posiadały zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek, a tym samym nie wydatkowały żadnych środków na obsługę długu. 

W grupie wydatków majątkowych przeważającą kwotę stanowiły wydatki na inwestycje, 

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

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

Wydatki majątkowe w poszczególnych typach gmin stanowiły: w gminach miejsko-wiejskich – 

18,4%, w gminach wiejskich – 18,5%, a w gminach miejskich – 22,5%. Wyniki uzyskane przez gminę 

Byczyna (52,8% wydatków), oraz przez gminę Zawadzkie (0,5% wydatków) wskazują na ogromne 

zróżnicowanie udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem poszczególnych gmin.  

W Byczynie wydatki inwestycyjne stanowiły 10,5% wydatków ogółem, a wydatki na zakup udziałów 

w spółce "Rycerska Byczyna" 42,3% łącznych wydatków. 

Stosunkowo wysoki poziom ponoszonych wydatków inwestycyjnych  w odniesieniu do wydatków 

ogółem miał miejsce w gminie Ujazd (48%) oraz w gminie Skarbimierz (45,1%), natomiast wśród 

wszystkich gmin województwa opolskiego gmina Zawadzkie (0,5%) charakteryzowała się 

najniższym poziomem ponoszonych wydatków inwestycyjnych w 2018 r. Wśród wydatków 

inwestycyjnych wydatki na zakup akcji i udziałów poniosło 15 gmin województwa opolskiego, 

natomiast 11 gmin poniosło wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  

Strukturę wydatków ogółem, uwzględniającą poszczególne działy klasyfikacji budżetowej31 

przedstawiają załączniki 6a i 6b oraz poniższy wykres. 

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

Dla celów analizy połączono wydatki z działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
oraz działów 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. 
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W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 203 251 tys. zł, co stanowiło 31,8% wydatków gmin. 

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

– 33,2% w gminach wiejskich, 32,1% w gminach miejsko-wiejskich i 27,2% w gminach miejskich. 

Udział ten osiągnął skrajne wartości w Ozimku – 41,2% i w Byczynie – 16,8%.  

W dziale 855 – Rodzina ujęto środki przeznaczone na wsparcie rodzin. Obejmuje on wypłatę 

różnego rodzaju zasiłków i świadczeń, w tym świadczenia wychowawczego. W analizowanym 

okresie w dziale 855 wydatki stanowiły 18,9% wydatków ogółem (715 807 tys. zł). 

Wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,4% wydatków ogółem) 

wyniosły 357 487 tys. zł i związane były z gospodarką ściekową, ochroną wód, gospodarką 

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

W porównaniu z rokiem ubiegłym, udział tych wydatków w strukturze był niższy - 7,5% wydatków 

ogółem. Największy ich udział wystąpił w gminie Ujazd – 23,9%, a najmniejszy w gminie Cisek – 

2,4%.  

Wydatki na administrację publiczną stanowiły 9,3% ogółu wydatków, osiągając wielkość  

352 273 tys. zł. Dotyczyły one między innymi wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędów 

gmin oraz zadań realizowanych przez nie.  

Wydatki ponoszone w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej (235 491 tys. zł) stanowiły 6,2% wydatków ogółem.  

Struktura wydatków inwestycyjnych gmin różni się od struktury wydatków ogółem. 
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W strukturze wydatków inwestycyjnych największy udział miały wydatki w dziale 600 – Transport  

i łączność (33,4%) w wysokości 221 188 tys. zł. Wystąpiły one we wszystkich gminach województwa 

opolskiego z wyjątkiem gminy Domaszowice. Najwyższą kwotę na inwestycje drogowe w zakresie 

budowy i przebudowy dróg oraz ulic gminnych poniosła gmina Kędzierzyn-Koźle – 27 568 tys. zł. 

Kolejnym kierunkiem wydatkowania środków inwestycyjnych była gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska (23,3%). Wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 154 628 tys. zł w dziale 

900 były wykonane przez 67 gmin. Środki te skierowano np. na zadania w zakresie oświetlenia ulic, 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej, modernizacji placów zabaw. 

Inwestycje w oświacie stanowiły 9,7% (64 006 tys. zł) z przeznaczeniem na inwestycje  

w placówkach oświatowych. 

Pozostałe wydatki inwestycyjne w gminach stanowiły w strukturze od 7,5% w dziale 926 – Kultura 

fizyczna do 1,8% w dziale 750 – Administracja publiczna. 

3.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

W roku 2018 gminy zaplanowały dochody ze środków europejskich i zagranicznych  

w wysokości 240 178 tys. zł, a zrealizowały w łącznej kwocie 169 529 tys. zł, co stanowiło 4,7% 

ogółu ich dochodów (w roku 2017 – 1,2%). Gminy miejsko-wiejskie uzyskały 92 381 tys. zł dochodów 

ze środków europejskich i zagranicznych, gminy wiejskie – 40 244 tys. zł, gminy miejskie  

– 36 904 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego dochody gmin ze środków europejskich  

i zagranicznych wzrosły ponad czterokrotnie. 
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T a b e l a  10 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Dynamika 
2017/2016 

(%) 

Dynamika 
2018/2017 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 23 373 40 051 169 529 171,4 423,3 

Udział w dochodach ogółem (%) 0,8 1,2 4,7 x x 

W ramach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich i zagranicznych, gminy 

zaplanowały wydatki w łącznej wysokości 259 620 tys. zł, a wykonały je w kwocie 210 181 tys. zł, co 

stanowiło 5,6% wydatków ogółem gmin (w 2017 r. – 1,9%). Gminy miejskie wydatkowały ze środków 

europejskich i zagranicznych 35 762 tys. zł, gminy wiejskie 61 776 tys. zł, a gminy miejsko - wiejskie 

– 112 644 tys. zł. Wydatki gmin na programy realizowane ze środków europejskich i zagranicznych 

wzrosły w 2018 r. ponad trzykrotnie. 

T a b e l a  11 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Dynamika 
2017/2016 

(%) 

Dynamika 
2018/2017 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 7 547 63 594 210 181 842,6 330,5 

Udział w wydatkach ogółem (%) 0,3 1,9 5,6 x x 

 

3.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

Gminy województwa opolskiego planowały zamknąć rok budżetowy 2018 deficytem w łącznej 

wysokości 394 747 tys. zł. W wyniku wykonania budżetów osiągnęły łącznie znacznie mniejszy 

deficyt – 165 600 tys. zł (w 2017 r. łączny deficyt budżetowy wyniósł 32 647 tys. zł). Na taki rezultat 

złożyła się nadwyżka budżetowa wypracowana przez 17 gmin w wysokości 22 144 tys. zł oraz 

deficyt budżetowy w kwocie 187 744 tys. zł uzyskany przez 53 jednostki (w roku ubiegłym były 34 

budżety deficytowe). Największy deficyt wystąpił w gminie Kędzierzyn-Koźle – 21 222 tys. zł,  

a najmniejszy w Lewinie Brzeskim – 78 tys. zł. Nadwyżka budżetowa osiągnęła skrajne wartości  

w gminie Chrząstowice – 211 tys. zł i Byczyna – 4 111 tys. zł. 
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Nadwyżkę operacyjną wypracowało 69 gmin województwa opolskiego w łącznej wysokości  

259 433 tys. zł, natomiast deficyt operacyjny uzyskała gmina Pakosławice w wysokości 28 tys. zł. 

Uzyskane w 2018 r. przychody w wysokości 529 085 tys. zł stanowiły 100,5% założonego planu. 

W odniesieniu do roku 2017 ich wielkość ogółem wzrosła o 33,7%. 

Gminy zaciągnęły kredyty i pożyczki oraz wyemitowały obligacje w wysokości 278 526 tys. zł,  

tj. o 92,0% więcej niż przed rokiem.  

Przychody z tytułu wolnych środków32 wyniosły 169 060 tys. zł, a nadwyżka budżetowa z lat 

ubiegłych33 stanowiła kwotę 80 567 tys. zł. 

W strukturze przychodów ogółem największy udział miały przychody zwrotne z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 52,6%, a następnie wolne środki 

– 32,0%.  

Rozchody budżetowe gmin województwa opolskiego w 2018 r., w porównaniu do roku 

ubiegłego, zwiększyły się o 7,4% i stanowiły kwotę 126 558 tys. zł. Złożyły się na nie głównie spłaty 

rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości 124 823 tys. zł. 

W 2018 r. gminy udzieliły pożyczek z budżetu na łączną kwotę 1 735 tys. zł, podczas gdy przed 

rokiem kwota udzielonych pożyczek wyniosła 346 tys. zł. 

                                                      
32 Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
33 Nadwyżka z lat ubiegłych – saldo Ma konta 960 „Skumulowane wyniki budżetu” oznaczające nadwyżkę budżetową 
wypracowaną przez j.s.t. w ciągu wszystkich lat jej funkcjonowania. 
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3.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe. 

Łączne zobowiązania finansowe gmin wyniosły 923 755 tys. zł i wzrosły o 13,9%  

w porównaniu do roku 2017. Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

wyemitowanych papierów wartościowych (923 660 tys. zł) stanowiła niemal 100% wszystkich 

zobowiązań. 

Wartość zobowiązań wymagalnych ogółem zmniejszyła się z 281 tys. zł w 2017 r. do poziomu 

95 tys. zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. w kwocie przekraczającej 1 tys. zł wystąpiły 

wyłącznie w gminie Prudnik (95 tys. zł). 

Średni poziom zadłużenia gmin województwa opolskiego mierzony relacją kwoty zobowiązań  

do wykonanych dochodów wyniósł 25,5%. W poszczególnych jednostkach wahał się od 0,2%  

w Rudnikach do 79,3% w Byczynie. Zadłużenie gminy Byczyna wynikało z zaciągniętych przez nią 

kredytów, pożyczek w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz innych zobowiązań, wynikających z podpisanych umów z Komunalnym Funduszem 

Inwestycyjnym Zamkniętym w Warszawie. 

Pięć gmin województwa opolskiego na koniec 2018 roku nie posiadało żadnych zobowiązań: 

Prószków, Zdzieszowice, Lubsza, Polska Cerekiew, Reńska Wieś. 

Wysoki wskaźnik poziomu zadłużenia, przekraczający 50%, występował w 2 gminach: Byczynie 

(79,3%) i Skarbimierzu (63,8%). Poziom zadłużenia nieprzekraczający 10% zrealizowanych 

dochodów wystąpił w 13 gminach. 

Należności wymagalne gmin województwa opolskiego wyniosły 353 145 tys. zł i wzrosły 

o 4,2 % w porównaniu do 2017 roku (tj. o kwotę 14 082 tys. zł). Należności te wystąpiły we 

wszystkich gminach, przy czym, tak jak przed rokiem, najwyższe były w miastach:  

Kędzierzynie-Koźlu – 60 547 tys. zł i Brzegu – 41 804 tys. zł, a najniższe w gminach: Zębowice – 

425 tys. zł  oraz Jemielnica – 432 tys. zł. Należności wymagalne pochodziły m.in. z czynszów, najmu 

i dzierżawy mienia komunalnego, podatków i opłat lokalnych. 

4. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2018 R. 

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

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

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

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

Miasto Opole w 2018 r. zrealizowało dochody w wysokości 987 198 tys. zł, co stanowiło 102,4% 

zaplanowanej kwoty. Realizację budżetu miasta Opola przedstawiono w załączniku 8. 
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Dochody bieżące wykonano w wysokości 866 398 tys. zł i stanowiły one 102,6% zaplanowanej 

kwoty, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 120 800 tys. zł, tj. 101,6% planu (załącznik 

19).  

Głównym źródłem dochodów miasta Opola były dochody własne, a następnie dotacje celowe  

i subwencja ogólna. Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 562 204 tys. zł,  

(104,6% planu), a dotacje celowe wykonano w wysokości 245 828 tys. zł (99,5% planu). Subwencja 

ogólna została przekazana do miasta w pełnej planowanej wysokości i wyniosła 179 165 tys. zł.  

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 9 325 tys. zł, a udzielone ulgi i zwolnienia 

5 137 tys. zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły 926 tys. zł. Wygaśnięcie 

zobowiązań podatkowych na skutek potrącenia z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej 

wierzytelności podatnika i przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz miasta 

wystąpiło na kwotę 243 tys. zł. 

Wydatki miasta Opola zostały wykonane w wysokości 1 022 314 tys. zł, co stanowiło 97,2% 

planu rocznego. 

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 800 055 tys. zł, tj. 97,2% planu, a wydatki majątkowe 

w wysokości 222 259 tys. zł, tj. 96,9% planu. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynikało  

z niepełnej realizacji zadań inwestycyjnych.  

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

na obsługę długu (93,9%), a najwyższa w wydatkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (99,0%).  

4.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

W 2018 r. dochody miasta Opola wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 15,0%  

(tj. o 128 539 tys. zł). Odnotowano wzrost zarówno dotacji celowych (o 46,2%), jak i dochodów 

własnych (o 9,2%) oraz subwencji ogólnej (2,0%). 

Wzrost dotacji celowych ogółem w ujęciu kwotowym w największym stopniu dotyczył dotacji 

otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

i zagranicznych - o 70 213 tys. zł, a następnie na zadania z zakresu administracji rządowej  

- o 5 427 tys. zł i na zadania własne – o 2 244 tys. zł. W ujęciu procentowym największy wzrost 

dotacji ogółem dotyczył porozumień z organami administracji rządowej – o 688,7%. Zmniejszyły się 

dotacje otrzymane z funduszy celowych o 38,2%. 

W przypadku dotacji na inwestycje również największy wzrost kwotowy odnotowano w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych – o 65 639 tys. zł. 
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W porównaniu do roku poprzedniego wzrosły 3 części subwencji ogólnej, tj. część oświatowa 

– o 3,2%, równoważąca – o 6,9% i wyrównawcza – o 37,8%, a zmniejszyło się uzupełnienie 

subwencji ogólnej34 - o 59,0%. 

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

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

własne. W ujęciu procentowym największy wzrost dotyczył wpływów podatku od czynności 

cywilnoprawnych – o 53,1%. 

Wydatki budżetu miasta Opola wzrosły w porównaniu do roku 2017 o 19,5% (o 166 542 tys. zł). 

Wzrost wydatków związany był zarówno z wyższymi wydatkami majątkowymi (o 103,9%) jak  

i bieżącymi (o 7,1%).  

Wydatki bieżące wzrosły we wszystkich grupach łącznie o 53 295 tys. zł, w tym najwięcej  

w grupie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – o 25 949 tys. zł.  

W ramach wydatków majątkowych wzrosły wydatki inwestycyjne - o 92,1%, tj. o 97 464 tys. zł, 

oraz wydatki związane z zakupem udziałów w spółkach (o 15 783 tys. zł). 

4.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody bieżące miasta Opola stanowiły 87,8% w ogólnej kwocie dochodów, a dochody 

majątkowe 12,2%. 

Strukturę dochodów ogółem miasta Opola w latach 2016-2018 w podziale na dochody własne,  

dotacje celowe i subwencję ogólną zobrazowano na poniższym wykresie. 

                                                      
34 Miasto Opole otrzymało w 2018 r. uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje na drogach na dofinansowanie zadania 
„Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429” oraz na uzupełnienie dochodów w części powiatowej  
i gminnej. 
Uzupełnienie dochodów w części powiatowej przyznano ze środków rezerwy subwencji ogólnej tym powiatom, które w 
2017 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia 
domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie 
dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. 
Uzupełnienie dochodów w części gminnej przyznano ze środków rezerwy subwencji ogólnej tym gminom, które w 2018 
roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których 
mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2018 r. są nisze od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich 
gmin w przeliczeniu na mieszkańca kraju. 
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W strukturze dochodów miasta Opola w całym analizowanym okresie przeważały dochody 

własne. Ich udział w latach 2016-2017 był na poziomie 60,0%, a w roku 2018 zmniejszył się do 

56,9%. Drugim źródłem dochodów miasta Opola w 2018 r., inaczej niż dotychczas, były dotacje 

celowe. 

W roku 2018 do najwydajniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola należały udziały 

w podatku dochodowym od osób fizycznych (22,0%) i podatek od nieruchomości (12,3%). Pozostałe 

dochody własne stanowiły - 7,9%, wpływy z usług - 3,4%, a opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 2,9%. Inne źródła dochodów własnych zajmowały w strukturze dochodów udział, 

który nie przekroczył 2,0%. 

Udział dotacji celowych w strukturze dochodów miasta Opola wzrósł w roku 2018 o 5,3 punktu 

procentowego i wyniósł 24,9%. Wzrost dotacji był związany przede wszystkim z realizacją zadań 

inwestycyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej. Stąd też największy udział w strukturze 

dochodów miasta miały dotacje związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków 

europejskich i zagranicznych – 11,5%. Miasto Opole otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 

113 milionów zł na realizację różnych projektów. 

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 110 477 tys. zł 

przeznaczono m.in. na wypłatę świadczenia wychowawczego i świadczenia w ramach programu 

„Dobry start”. 

Dotacje na zadania własne stanowiły 1,7% dochodów miasta i przeznaczone były głównie  

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

opiekę wychowawczą oraz transport. 

Pozostałe rodzaje dotacji zajmowały w strukturze dochodów udział nieprzekraczający 0,3%.  

60,0

17,1
22,9

60,0

19,6 20,4

56,9

24,9

18,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna

Struktura dochodów miasta na prawach powiatu w latach 
2016-2018 ( %)

2016 2017 2018



 28 

W 2018 r. udział subwencji ogólnej z budżetu państwa w strukturze dochodów miasta wyniósł 

18,2% i obniżył się o 2,2 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Subwencja dla 

miasta Opola składała się z czterech części:  

- oświatowej wynoszącej 165 589 tys. zł (16,8% dochodów ogółem), 

- równoważącej w kwocie 10 702 tys. zł (1,1% dochodów ogółem), 

- uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1 765 tys. zł (0,2% dochodów ogółem), 

- wyrównawczej w kwocie 1 109 tys. zł (0,1% dochodów ogółem). 

Strukturę wydatków miasta Opola w latach 2016-2018 w podziale na bieżące i majątkowe 

przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

 W 2018 r. w strukturze wydatków nastąpiły korzystne zmiany polegające na wzroście udziału 

wydatków majątkowych z 12,7% na koniec roku poprzedniego do poziomu 21,7%. Wydatki bieżące 

stanowiły 78,3% ogółu wydatków miasta Opola.  
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W łącznej kwocie wydatków ogółem największą grupę stanowiły pozostałe wydatki bieżące 

34,7% oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34,1%.  

W ramach wydatków majątkowych 91,5% stanowiły wydatki inwestycyjne, a pozostałą część 

wydatki na objęcie udziałów: w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Opolu, w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu oraz w Parku Naukowo Technologicznym  

w Opolu Sp. z o.o. 

Strukturę wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy 

wykres. 

 

Największą część wydatków miasto Opole przeznaczyło na oświatę oraz edukacyjną opiekę 

wychowawczą – 308 369 tys. zł (30,2% ogółu wydatków). Wydatki obejmowały przede wszystkim 

prowadzenie, a także utrzymanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, 

liceów, szkół zawodowych, artystycznych oraz innych jednostek oświatowych takich jak Centrum 

Kształcenia Praktycznego, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna.  

Drugim po oświacie kierunkiem wydatkowania środków był transport. W dziale 600 – Transport  

i łączność wydatkowano 197 743 tys. zł, tj. 19,3% ogółu wydatków. Środki finansowe w tym dziale 

przeznaczone zostały głównie na inwestycje, na rekompensatę za świadczenie usług lokalnego 

transportu zbiorowego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu na liniach komunikacji 

miejskiej, na remonty i bieżące utrzymanie dróg. Ponadto środki przeznaczono na zorganizowanie, 

zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych, polegającego na nieodpłatnym 
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udostępnianiu rowerów na terenie miasta Opola osobom fizycznym przez 20 minut od chwili 

wypożyczenia ich ze stacji rowerowej. 

Kolejnym kierunkiem wydatkowania środków były wydatki w dziale 855 – Rodzina – 

110 356 tys. zł, które zajmowały 10,8% w strukturze wydatków ogółem. Zgodnie z ustawą o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu realizowało zadania 

polegające na przyznaniu i wypłacie świadczeń: wychowawczego w ramach rządowego programu 

„Rodzina 500+”, dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu „Dobry start” oraz 

innych świadczeń (m.in. zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego). 

Struktura wydatków inwestycyjnych odbiegała od struktury wydatków ogółem, co 

zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

W przypadku inwestycji, przeważającą część wydatków miasta Opola stanowiły wydatki  

w dziale 600 - Transport i łączność (66,7%). W ramach tego działu realizowano wiele projektów. 

Największy z nich to projekt „Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców 

Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – 

etap I” warty blisko 44 miliony zł, w ramach którego zakupiono 28 autobusów miejskich oraz 

zrealizowano dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji 

pasażerskiej oraz pokryto koszty przebudowy zajezdni MZK Sp. z o.o. Innym ważnym projektem  

o wartości ponad 31,5 milionów zł była Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od 

obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej. 
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W ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano 13,1% 

wydatków inwestycyjnych. Największym projektem była „Aktywizacja części obszaru śródmieścia 

poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I”, którego wartość 

wyniosła ponad 13,5 miliona zł. 

W strukturze wydatków inwestycyjnych miasta Opola kolejną część zajmowały wydatki łącznie 

w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,9%. 

Inwestycje w oświacie dotyczyły głównie budowy boisk, placów zabaw, zakupu sprzętu do szkół  

i przedszkoli. 

Pozostałe wydatki inwestycyjne nie przekraczały 5,0% w strukturze wydatków inwestycyjnych. 

4.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

Dochody miasta Opola zrealizowane ze środków europejskich i zagranicznych wyniosły  

113 656 tys. zł, co stanowiło 11,5% ogółu dochodów (w 2017 roku – 5,1%). W porównaniu do roku 

ubiegłego, były one wyższe o 159,0%. 

T a b e l a  12 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2016 2017 r. 2018 r. 
Dynamika 
2017/2016 

(%) 

Dynamika 
2018/2017 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 20 826 43 881 113 656 210,7 259,0 

Udział w dochodach ogółem (%) 2,9 5,1 11,5 x x 

W ramach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich i zagranicznych miasto 

Opole wykonało wydatki w wysokości 119 096 tys. zł, co stanowiło 11,6% ogółu wydatków  

(w roku ubiegłym – 5,2%). W porównaniu do roku ubiegłego, kwota ta była wyższa o 167%.  

T a b e l a  13 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2016 2017 r. 2018 r. 
Dynamika 
2017/2016 

(%) 

Dynamika 
2018/2017 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 10 171 44 601 119 096 438,5 267,0 

Udział w wydatkach ogółem (%) 1,4 5,2 11,6 x x 

 

4.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

Miasto Opole planowało zamknąć rok budżetowy deficytem budżetowym w wysokości  

88 629 tys. zł, a zamknęło deficytem w wysokości 35 117 tys. zł. W roku 2017 nadwyżka budżetowa 

miasta Opola wyniosła 2 886 tys. zł.  
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Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w 2018 roku była dodatnia, co 

oznaczało osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w kwocie 66 343 tys. zł. 

Przychody miasta na prawach powiatu zostały wykonane w wysokości 108 019 tys. zł  

(tj. 93,8% planu). Głównym źródłem przychodów były kredyty zaciągnięte na rynku krajowym  

i zagranicznym w łącznej kwocie 70 968 tys. zł (65,7% ogółu przychodów). Przychody w kwocie 

33 562 tys. zł pochodziły z wolnych środków, a pozostałe 3 490 tys. zł ze spłaty pożyczki przez 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Rozchody budżetowe na spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji zostały zrealizowane 

w pełnej planowanej wysokości i wyniosły 19 511 tys. zł. Rozchody z tytułu udzielonej z budżetu 

pożyczki dla spółki wykonano w wysokości 4 080 tys. zł. 

4.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Zobowiązania miasta Opola wyniosły ogółem 278 468 tys. zł. Na kwotę zadłużenia złożyły się 

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z zobowiązaniami wynikającymi  

z umów zakupu na raty w łącznej kwocie 176 068 tys. zł oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 

102 400 tys. zł. Zobowiązania wymagalne w wysokości 210,50 zł miały marginalne znaczenie.  

W stosunku do roku ubiegłego zobowiązania miasta zwiększyły się o 22,7%. 

Poziom zadłużenia miasta Opola mierzony relacją kwoty zobowiązań do wykonanych 

dochodów wyniósł 28,2% (w roku 2017 – 26,4%).  

Należności wymagalne Opola wyniosły 92 010 tys. zł i były wyższe o 3,2% niż w roku ubiegłym. 

Na kwotę wymagalnych należności złożyły się m.in. nieuregulowane należności czynszowe za lokale 
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mieszkalne i użytkowe pozostające w zasobie miasta Opola, należności z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za parkowanie pojazdów w pasie drogowym, 

należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, 

podatku rolnego. 

5. WYKONANIE BUDŻETÓW POWIATÓW W 2018 R. 

5.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

W roku 2018 powiaty województwa opolskiego osiągnęły dochody w wysokości 890 184 tys. zł, 

co stanowiło 99,6% zaplanowanej kwoty. W poszczególnych powiatach realizacja planu dochodów 

wahała się od 89,9% w kluczborskim do 106,4% w nyskim. 

Zbiorcze wykonanie budżetów powiatów w 2018 r. przedstawia załącznik 9, a realizację budżetów 

poszczególnych powiatów załączniki 10, 19 i 20. 

Łączne planowane dochody bieżące powiatów w wysokości 785 871 tys. zł zostały zrealizowane  

w 100,6%. W poszczególnych powiatach realizacja planu dochodów bieżących wyniosła od 93,4%  

w kluczborskim do 102,7% w kędzierzyńsko-kozielskim. Wykonanie dochodów majątkowych 

(99 444 tys. zł) przez powiaty stanowiło 92,2% planu, przy czym najniższe wykonanie było w powiecie 

strzeleckim (59,1%), a najwyższe w powiecie nyskim (147,6%). 

Subwencja ogólna została przekazana powiatom w pełnej wysokości i wyniosła 326 072 tys. zł. 

Dochody własne powiaty wykonały w wysokości 325 435 tys. zł, co stanowiło 101,4% założonego 

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

i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody własne nie zostały przez 

powiaty wykonane w pełnej planowanej wysokości (96,0%).  

Wykonanie dotacji celowych wyniosło 238 676 tys. zł, tj. 96,4% planu. Z wyjątkiem dotacji na 

zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 

wszystkie rodzaje dotacji wykonano w niepełnej wysokości. 

Wydatki powiatów zostały wykonane w łącznej wysokości 918 148 tys. zł, co stanowiło 93,1% 

planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 743 703 tys. zł (95,9% 

planu), a wydatków majątkowych 174 445 tys. zł (82,8% planu).  

Realizacja planu wydatków bieżących wahała się od 93,2% w powiecie kluczborskim do 97,2%  

w powiatach głubczyckim, krapkowickim i namysłowskim. 



 34 

5.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody ogółem powiatów województwa opolskiego w 2018 r. wzrosły o 10,3% w porównaniu 

do roku poprzedniego. Dochody wzrosły we wszystkich powiatach z wyjątkiem powiatu opolskiego, 

gdzie odnotowano spadek (o 0,7%). 

Subwencja ogólna przekazana z budżetu państwa w 2018 roku powiatom województwa 

opolskiego była o 0,3% wyższa od uzyskanej w 2017 roku (kwotowo o 1 115 tys. zł). 

Cześć oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 249 258 tys. zł i w porównaniu 

do roku poprzedniego zmalała o 0,9%. 

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 59 161 tys. zł, w stosunku do roku 

poprzedniego wzrosła o 11,2%. Otrzymały ją wszystkie powiaty województwa opolskiego. 

Część równoważąca (15 782 tys. zł), którą otrzymały wszystkie powiaty zmniejszyła się o 2,1%, 

natomiast uzupełnienie subwencji, które otrzymało 9 powiatów, obniżyło się o 54,3% do kwoty 

1 871 tys. zł. 

Dochody własne w stosunku do roku 2018 wzrosły o 36 744 tys. zł (o 12,7%), na co miał wpływ 

zarówno wzrost udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z budżetu państwa - od osób 

fizycznych (o 12,1%) i prawnych (o 16,9%), jak i wzrost pozostałych dochodów własnych (o 13,3%). 

Największy wzrost dochodów własnych był w powiecie prudnickim (o 43,7%), a najniższy  

w oleskim (o 4,1%). 

Dynamikę dochodów i wydatków ogółem poszczególnych powiatów województwa opolskiego 

przedstawiono w załączniku 10, a w załącznikach 12a i 12b dynamikę dochodów własnych. 

Dochody powiatów z tytułu dotacji celowych wzrosły w analizowanym okresie o 45 575 tys. zł, 

tj. o 148,2%. Złożył się na to przede wszystkim wzrost dotacji otrzymanych w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych (o 32 635 tys. zł) oraz dotacji na 

zadania własne (o 10 444 tys. zł). W mniejszym stopniu zwiększyły się dotacje na zadania z zakresu 

administracji rządowej i na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej. Niższe niż w roku ubiegłym były dotacje przekazane z funduszy celowych  

i otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

W zakresie dotacji na inwestycje również największy wzrost dotyczył dotacji otrzymanych  

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych  

(o 31 334 tys. zł) oraz dotacji na zadania własne (o 10 772 tys. zł).  

Wydatki powiatów w 2018 roku wyniosły 918 148 tys. zł i zwiększyły się o 11,2% w porównaniu 

do roku poprzedniego. Odnotowano wzrost wydatków bieżących o 5,1% i wydatków majątkowych  

o 48,1%.  
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Wzrost wydatków ogółem odnotowano w 9 powiatach województwa opolskiego i wyniósł on od 

4,0% w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim do 23,2% w powiecie nyskim. Wydatki powiatów 

opolskiego i oleskiego były niższe niż w roku ubiegłym. 

W 2018 roku w grupie wydatków bieżących wzrosły wszystkie jej składowe tj. wydatki na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, wydatki na dotacje udzielane  

z budżetu oraz na obsługę długu. Kwotowo największy wzrost dotyczył wynagrodzeń wraz  

z pochodnymi – o 21 888 tys. zł. 

Wydatki majątkowe powiatów wzrosły w 2018 roku o 56 627 tys. zł, z tego wydatki inwestycyjne 

o 55 644 tys. zł. 

5.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody bieżące w ogólnej kwocie dochodów powiatów stanowiły 88,8%, a dochody 

majątkowe 11,2%. Najniższy udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wystąpił  

w powiecie opolskim (5,1%), a najwyższy w powiecie prudnickim (16,6%). 

Strukturę dochodów poszczególnych powiatów województwa opolskiego w roku 2018 przedstawiają 

załączniki 11a i 11b, a na poniższym wykresie przedstawiono strukturę łącznych dochodów powiatów 

w latach 2016-2018.  

 

W strukturze dochodów powiatów dominujące znaczenie miały dochody z tytułu otrzymanych  

z budżetu państwa kwot subwencji ogólnej. W trzyletnim okresie zmiany struktury dochodów 

powiatów polegały na znacznym wzroście udziału dotacji celowych oraz spadku udziału subwencji 

ogólnej, przy jednocześnie niewielkich zmianach w zakresie udziału dochodów własnych. 

W porównaniu do roku 2016, dotacje celowe wzrosły o 5,2 punktu procentowego w roku 2018,  

a subwencja ogólna obniżyła się o 5,4 punktu procentowego. 
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Subwencja ogólna stanowiła 36,6% w strukturze dochodów ogółem. Natomiast największy 

udział w dochodach ogółem miała część oświatowa subwencji ogólnej, stanowiąc 28,0%. 

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

część równoważąca (1,8%) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej (0,2%). 

Najniższy udział subwencji ogólnej w dochodach odnotowano w powiecie głubczyckim  

– 21,9%, a najwyższy w powiecie oleskim – 45,7%. 

W 2018 r. w poszczególnych powiatach udział dochodów własnych w dochodach ogółem wahał 

się od 27,4% w powiecie nyskim do 52,6% w powiecie opolskim.  

Podstawowym źródłem dochodów własnych powiatów, stanowiącym ponad połowę ich 

wielkości, były wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (załączniki 12a  

i 12b). Najmniejszy udział dochodów z tego źródła w strukturze dochodów własnych powiatów 

wystąpił w powiecie głubczyckim – 22,8%, a największy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 

67,1%. 

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

19,0% ich kwoty. W budżetach poszczególnych powiatów, wpływy z usług charakteryzowały się 

znaczną rozpiętością udziału: od 1,8% w powiecie krapkowickim do 65,5% w powiecie głubczyckim. 

Dochody z tego tytułu to m.in. odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej. Wysoki udział 

tego źródła dochodów wystąpił w powiatach o rozbudowanej sieci placówek opieki społecznej. 

Istotny wpływ na poziom osiągniętych dochodów własnych powiatów miała również opłata 

komunikacyjna, która stanowiła średnio 5,1% dochodów własnych. Najmniejszy jej udział wystąpił  

w budżecie powiatu głubczyckiego (2,5%), a największy w budżecie powiatu oleskiego (7,5%). 

Dochody powiatów z tytułu dotacji celowych stanowiły w analizowanym okresie 26,9% ogółu 

dochodów powiatów. Najniższy udział dotacji celowych w strukturze dochodów odnotowano  

w powiecie opolskim – 14,8%, a najwyższy w powiecie namysłowskim – 31,8%. 

W ogólnej kwocie dotacji celowych najważniejszą pozycję zajmowały dotacje na zadania  

z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 11,1% dochodów. Dotacje w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych stanowiły 7,5%, a dotacje na 

zadania własne 6,1% ogółu dochodów. Pozostałe rodzaje dotacji zajmowały łącznie 2,2%  

w strukturze dochodów. 

W ogólnej kwocie dotacji, dotacje na inwestycje stanowiły łącznie 36,2%. 

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

poniższe wykresy. 
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Wydatki bieżące powiatów w 2018 roku stanowiły 81,0% ogółu wydatków. Najniższy udział 

wydatków bieżących w wydatkach ogółem wystąpił w powiecie nyskim – 71,8%, a najwyższy  

w powiecie oleskim – 89,7%.  

 

 

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

stanowiły 52,2%. Wydatki te miały najmniejszy udział w strukturze wydatków powiatu opolskiego 

(46,8%), a najwyższy w powiecie oleskim (60,9%). 

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

związane z funkcjonowaniem powiatów (22,6% ogółu wydatków). Najniższy udział tych wydatków  

w strukturze był w powiecie nyskim (17,6%), a najwyższy w powiecie krapkowickim (29,1%). 

Dotacje bieżące udzielone z budżetów powiatów stanowiły 5,8% wydatków. Udział tych dotacji 

w strukturze wydatków wyniósł od 1,1% w powiecie krapkowickim do 10,7% w powiecie opolskim.  
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Wydatki na obsługę długu wyniosły 0,5% łącznych wydatków powiatów. W poszczególnych 

jednostkach ich udział ukształtował się w przedziale od 0,1% w powiecie opolskim do 2,0%  

w powiecie kluczborskim.  

W analizowanym roku powiaty nie wydatkowały żadnych środków z tytułu udzielonych poręczeń 

i gwarancji.  

Wydatki majątkowe w powiatach stanowiły średnio w strukturze wydatków 19,0%. Największy 

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

– 28,2%, a najmniejszy w powiecie oleskim – 10,3%. Powiat nyski wydatkował w 2018 r. znaczne 

środki na przebudowę dróg, modernizację nawierzchni chodników, rewitalizację Regionalnego 

Centrum Integracji i Rehabilitacji, zadania w obszarze ochrony zdrowia i inne projekty. 

Strukturę wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają 

załączniki 14a i 14b oraz poniższy wykres. 

 

Największą część wydatków powiaty kierowały na oświatę oraz edukacyjną opiekę 

wychowawczą – 319 302 tys. zł. Wydatki te stanowiły 34,8% ogółu wydatków.  

Drugim, po oświacie kierunkiem wydatkowania środków był transport. Na wydatki w dziale 600 

– Transport i łączność kierowano ponad połowę mniej środków niż na oświatę - 155 489 tys. zł,  

a stanowiły one 16,9% ogółu wydatków.  

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

wydatkowano łącznie 131 204 tys. zł (14,3%).  
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Kolejnym kierunkiem wydatkowania środków przez powiaty była administracja publiczna. 

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna – wyniosły 109 103 tys. zł i stanowiły 11,9% ogółu 

wydatków. 

Struktura wydatków inwestycyjnych odbiega od struktury wydatków ogółem, co zaprezentowano 

na poniższym wykresie. 

 

Powiaty województwa opolskiego największą część wydatków inwestycyjnych ponosiły w dziale 

600 – Transport i łączność – 71,6%. Wydatki na drogi wystąpiły we wszystkich powiatach, a ich 

udział kształtował się w przedziale od 55,1% w powiecie brzeskim do 88,7% w powiecie strzeleckim. 

Wydatki kierowano głównie na inwestycje drogowe. 

Drugą grupę wydatków inwestycyjnych stanowiły wydatki na ochronę zdrowia – 8,1%. Wystąpiły 

one tylko w 7 powiatach z rozpiętością od 1,2% w powiecie namysłowskim do 39,8% w powiecie 

brzeskim. 

Wydatki inwestycyjne na oświatę i wychowanie stanowiły 7,3%. Wystąpiły one we wszystkich 

powiatach, a rozpiętość udziału kształtowała się od 0,2% w powiatach kluczborskim i namysłowskim 

do 25,6% w powiecie prudnickim. 

Wydatki inwestycyjne powiatów w pozostałych działach miały marginalny udział.  
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5.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

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

że dochody realizowane ze środków europejskich i zagranicznych zamknęły się kwotą 

75 174 tys. zł, stanowiąc 8,4% ogółu dochodów (w roku ubiegłym 4,6% dochodów). W 2018 roku 

wystąpiły one we wszystkich powiatach. W odniesieniu do roku poprzedniego dochody te wzrosły  

o 102,8%. Najmniejszy udział tych środków w dochodach wystąpił w powiecie opolskim – 0,4%, 

 a największy w powiecie namysłowskim – 19,1%.  

T a b e l a  14 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2016 r. 2017r. 2018 r. 
Dynamika 
2017/2016 

(%) 

Dynamika 
2018/2017 

 (%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 15 455 37 076 75 174 239,9 202,8 

Udział w dochodach ogółem (%) 2,0 4,6 8,4 x x 

W ramach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich i zagranicznych, 

powiaty wydatkowały kwotę 60 922 tys. zł, co stanowiło 6,6% ogółu wydatków (w 2017 roku – 4,9% 

wydatków). W porównaniu do roku 2017 kwota wydatków związanych z realizacją umów na 

programy finansowane ze środków europejskich i zagranicznych wzrosła o 52,0%. Ponosiły je 

wszystkie powiaty województwa opolskiego. Podobnie jak udział dochodów, najmniejszy udział 

środków unijnych i zagranicznych w wydatkach ogółem wystąpił, czyli w powiecie opolskim – 0,4%, 

a największy –18,6 % w namysłowskim.  

T a b e l a  15 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Dynamika 
2017/2016 

(%) 

Dynamika 
2018/2017 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 10 100 40 090 60 922 396,9 152,0 

Udział w wydatkach ogółem (%) 1,3 4,9 6,6 x x 

 

5.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

Powiaty województwa opolskiego planowały zamknąć rok budżetowy łącznym deficytem  

w wysokości 92 545 tys. zł. W wyniku wykonania dochodów i wydatków (per saldo) uzyskały 

mniejszy deficyt budżetowy (27 964 tys. zł). Nadwyżkę budżetową osiągnęły na koniec roku 4 

powiaty w łącznej wysokości 5 666 tys. zł. Deficyt budżetowy w wysokości 33 630 tys. zł uzyskało 7 

powiatów. Najwyższą nadwyżkę budżetową osiągnął powiat oleski (2 923 tys. zł), a największy 

deficyt powiat nyski (14 923 tys. zł). 
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Nadwyżkę operacyjną uzyskały wszystkie powiaty województwa opolskiego w łącznej wysokości 

47 037 tys. zł.  

Przychody powiatów wzrosły o 48,4% i wyniosły 127 354 tys. zł, a ich plan wykonano  

w 103,9%. Głównym źródłem przychodów powiatów były kredyty, pożyczki i obligacje – 

80 660 tys. zł (63,3% ogółu przychodów). Kwota przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów  

i pożyczek oraz emisji obligacji wzrosła o 108,7% w stosunku do roku ubiegłego. Przychody  

z tytułu wolnych środków w kwocie 36 648 tys. zł stanowiły 28,8% w strukturze przychodów  

i zmniejszyły się o 1,6% w porównaniu do roku poprzedniego. W 2018 r. tylko powiat opolski posiadał 

nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 10 045 tys. zł. Żaden powiat nie uzyskał wpływów do budżetu 

z tytułu spłat udzielonych pożyczek. 

Rozchody powiatów, w porównaniu do roku ubiegłego, uległy zwiększeniu o 49,7% i zostały 

zrealizowane w wysokości 28 448 tys. zł. Rozchody powiatów obejmowały niemal w całości spłaty 

rat kredytów i pożyczek wraz z wykupem obligacji, które nie posiadają rynku wtórnego. W 2018 r. 

tylko powiat nyski udzielił z budżetu pożyczki w wysokości 160 tys. zł. 

5.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Łączne zobowiązania powiatów wyniosły 218 599 tys. zł (w 2017 roku – 168 275 tys. zł), a ich 

kwota zwiększyła się o 29,9% w stosunku do roku 2017. 

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów 

wartościowych stanowiła 100% wszystkich zobowiązań powiatów. 
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Poziom zadłużenia powiatów, mierzony relacją kwoty zobowiązań do wykonanych dochodów, 

wyniósł 24,6%. W poszczególnych jednostkach wskaźnik ten kształtował się na poziomie od 2,4% 

w powiecie opolskim do 63,1% w powiecie kluczborskim.  

Należności wymagalne powiatów województwa opolskiego wyniosły 18 064 tys. zł, co 

oznaczało ich wzrost o 6,5%. Należności wymagalne największe były w powiecie brzeskim – 

4 872 tys. zł, a najmniejsze w powiecie oleskim 218 tys. zł. 

6. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA SAMORZĄDOWEGO W 2018 R. 

6.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

W 2018 r. dochody województwa samorządowego zostały zrealizowane w kwocie 

519 494 tys. zł, co stanowiło 100,0% przyjętego planu. Wielkości dochodów i wydatków według ich 

rodzaju obrazuje załącznik 16. 

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 149 058 tys. zł (110,3% przyjętego planu). 

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych wyniosło: 106,4% w udziałach w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 110,0% w podatku dochodowym od osób prawnych, a pozostałe 

dochody własne zrealizowano na poziomie 123,6% planu. 

Dochody z tytułu dotacji celowych wykonano w wysokości 289 120 tys. zł, tj. w 95,4%. 

Wszystkie dotacje celowe, z wyjątkiem dotacji na inwestycje na zadania z zakresu administracji 

rządowej oraz dotacje na zadania własne ogółem i inwestycyjne, zostały wykonane poniżej planu. 

Realizacja wahała się od 87,3% w dotacjach celowych na inwestycje na zadania realizowane na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej do 99,4% otrzymanych z funduszy 

celowych. 

Wszystkie części subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały przekazane zgodnie z planem 

w wysokości 81 316 tys. zł. 

Dochody majątkowe województwa samorządowego wyniosły 172 383 tys. zł, a dochody 

bieżące – 347 111 tys. zł i zostały zrealizowane odpowiednio w 99,1% i 100,5%. 

Województwo samorządowe zrealizowało wydatki w 2018 r. w wysokości 497 871 tys. zł, co 

stanowiło 95,7% przyjętego planu. Wydatki bieżące wyniosły 287 653 tys. zł i zostały zrealizowane 

w 93,9%. Realizacja planu wydatków bieżących wahała się od 90,1% w grupie pozostałych 

wydatków do 97,3% w wydatkach na obsługę długu. Wydatki majątkowe wyniosły 210 218 tys. zł  

i stanowiły 98,2% planu.  
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Zarząd województwa samorządowego, mając na uwadze ustawowe regulacje dotyczące 

dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia oraz wyniku operacyjnego, realizował 

budżet zgodnie z przyjętymi założeniami. 

6.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

W analizowanym okresie nastąpił wzrost łącznych dochodów województwa samorządowego.  

W porównaniu do roku ubiegłego dochody ogółem wzrosły o 8,3%, co wynikało głównie ze wzrostu 

dochodów własnych o 14,9% i dotacji celowych o 8,5%. 

Dochody majątkowe wzrosły o 19,9%, natomiast dochody bieżące o 3,3%. Wpływy  

z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 17,7% (tj. o 15 190 tys. zł),  

a w podatku dochodowym od osób fizycznych o 11,8% (tj. o 3 579 tys. zł). Ogólna kwota udziałów 

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosła o 18 769 tys. zł tj. o 16,1%. 

Dotacje celowe otrzymane przez województwo samorządowe wzrosły o 8,5%, jednak  

w niektórych rodzajach dotacji nastąpił ich spadek. Największy spadek dotacji celowych wystąpił  

w grupie dotacji na inwestycje z zakresu administracji rządowej o 98,7%, a najmniejszy w dotacjach 

z zakresu administracji rządowej o 38,6%. Związane było to ze zmianą przepisów prawnych. W 2018 

roku województwa samorządowe nie otrzymały dotacji celowych na realizację zadania w zakresie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób  

w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zakres zadań, które 

wykonywały województwa w ramach tego programu, obecnie realizowany jest przez służby 

wojewodów. Realizacja zadań dotyczących melioracji wodnych wykonywanych do końca 2017 r. 

przez województwa samorządowe jako zadań z zakresu administracji rządowej, przeszła od 

01.01.2018 r. na mocy przepisów prawnych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. Największy wzrost dochodów z tytułu dotacji wystąpił w zakresie dotacji na inwestycje 

własne - o 59,9%, a najmniejszy w dotacjach z funduszy celowych - o 0,4%. 

Subwencja ogólna w województwie samorządowym zmalała o 2,7%, w tym uzupełnienie 

subwencji ogólnej o 30,2%, część regionalna o 24,3% i oświatowa o 2,8%, natomiast wzrosła część 

wyrównawcza o 2,3%. 

Wydatki ogółem województwa samorządowego w 2018 r. wzrosły o 11,3% (50 573 tys. zł)  

w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki bieżące średnio wzrosły o 4,6%. W tej grupie wydatków 

nastąpił spadek wydatków na obsługę długu o 12,5% oraz pozostałych wydatków bieżących  

o 4,7%. W pozostałych grupach wydatków bieżących nastąpił wzrost, który wahał się od 0,1%  

w grupie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do 13,4% w grupie dotacji bieżących z budżetu.  

W stosunku do roku poprzedniego wzrosły wydatki majątkowe o 22,0%, tj. o 37 972 tys. zł. 
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6.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Strukturę dochodów województwa samorządowego według ważniejszych źródeł dochodów 

w latach 2016 - 2018 przedstawia wykres. 

 

W 2018 r. struktura dochodów województwa samorządowego ogółem, co do głównych źródeł, 

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

stanowiły 55,7%. Ich udział w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 0,1 punktu procentowego 

w stosunku do roku ubiegłego. Dotacje na inwestycje wyniosły 166 961 tys. zł, stanowiąc 57,7% 

ogólnej kwoty dotacji otrzymanych przez województwo. W kwocie tej 157 840 tys. zł to dotacje na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych. 

Na drugim miejscu w strukturze dochodów ogółem z udziałem 28,7% były dochody własne. Ich 

udział w strukturze wzrósł o 1,7 punktu procentowego. Najważniejszym źródłem dochodów własnych 

województwa, podobnie jak w latach poprzednich, były udziały w podatkach dochodowych 

stanowiących dochody budżetu państwa. Źródło to jest najbardziej podatne na wahania koniunktury 

gospodarczej kraju i zarazem ściśle powiązane z gospodarką oraz polityką fiskalną państwa. 

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły 19,5%, natomiast  

z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 6,5% uzyskanych dochodów ogółem. 

Pozostałe dochody własne wyniosły 13 926 tys. zł, co stanowiło 2,7% dochodów ogółem 

województwa samorządowego. Dochody te pochodziły m.in. z wpływów z opłat za wyłączenie  

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

alkoholu oraz dzierżawy. 

Subwencja ogólna w 2018 r. dla województwa stanowiła w strukturze dochodów 15,6%. Udział 

subwencji ogólnej w strukturze dochodów ogółem w porównaniu z rokiem ubiegłym uległ 

zmniejszeniu o 1,6 punktu procentowego. W strukturze dochodów ogółem część wyrównawcza 
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subwencji stanowiła 11,7%, część oświatowa 2,2%, część regionalna 1,4%, a uzupełnienie 

subwencji ogólnej – 0,3%. Środki z rezerwy subwencji ogólnej stanowiące uzupełnienie subwencji 

ogólnej przeznaczono na dofinansowanie inwestycji drogowych tj. przebudowy dwóch dróg 

wojewódzkich Nr 385 i 425 oraz budowę mostu  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 457. 

Dochody majątkowe stanowiły w strukturze dochodów ogółem 33,2%, natomiast dochody 

bieżące 66,8%. 

Struktura wydatków województwa samorządowego nie uległa zmianie, gdyż przeważały w niej 

wydatki bieżące. 

 

Z analizy struktury wydatków w latach 2016-2018 wynika, że w analizowanym roku nastąpiło 

zwiększenie wydatków majątkowych w województwie o 3,7 punktu procentowego.  

 

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

stanowiły dotacje przekazywane z budżetu województwa (27,4% ogółu wydatków). Dotacje z budżetu 
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województwa przeznaczano m.in. na zadania z zakresu przewozów pasażerskich i upowszechniania 

kultury. W strukturze wydatków województwa samorządowego wydatki na wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi stanowiły 17,2%, a wydatki na obsługę długu publicznego 0,8%. 

Województwo samorządowe nie dokonało spłat z tytułu udzielonych poręczeń. 

Kwoty ujęte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wskazują główne kierunki 

wydatkowania środków finansowych województwa samorządowego. 

 

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

600 – Transport i łączność – 56,7% (273 716 tys. zł). Wydatkowano je na organizowanie i dotowanie 

regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, na dopłaty do krajowych autobusowych 

przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych uprawnień do 

bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz na bieżące 

utrzymanie i remonty wojewódzkich dróg publicznych.  

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

wyniósł 10,1% (48 897 tys. zł). Przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie administracji 

samorządowej, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez województwo 

samorządowe oraz wydatki na zadania własne realizowane przez Sejmik Województwa, Urząd 

Marszałkowski oraz na współpracę z zagranicą i promocję regionu.  

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowiły 7,6% (36 789 tys. zł) ogółu 

poniesionych wydatków. Przeznaczane były m.in. na funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz 

realizację różnego rodzaju projektów z zakresu upowszechniania edukacji.  
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Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 6,8% (32 818 tys. zł) poniesionych 

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

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

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

wojewódzkim i ogólnopolskim, promujących Opolszczyznę i jej dorobek kulturalny oraz na zadania 

w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego. Udzielono 

również dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Piastów Śląskich  

w Brzegu, które jest współprowadzone i współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

Województwo najwięcej wydatków inwestycyjnych poniosło w dziale 600 Transport i łączność – 

82,9%. Wydatki w tym obszarze dotyczyły inwestycji na drogach wojewódzkich i mostach. Zadania 

te realizowano między innymi w ramach RPO WO 2014-2020. Ponadto realizowano projekt 

„Opolskie mobilne !” – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej – etap  

– II”, w ramach którego zakupiono 2 nowe trzyczłonowe zespoły trakcyjne. 

W pozostałych działach wydatki inwestycyjne nie przekroczyły udziału 5,1%. 

6.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

Województwo samorządowe w 2018 roku otrzymało dochody ze środków europejskich  

i zagranicznych w wysokości 199 751 tys. zł, co stanowiło 38,5% ogółu dochodów (w 2017 roku  

– 35,4%). W porównaniu do roku poprzedniego, wzrosły one o 17,8%.  
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T a b e l a  16 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Dynamika 
2017/2016 

(%) 

Dynamika 
2018/2017 

 (%) 
1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 188 283 169 628 199 751 90,1 117,8 

Udział w dochodach ogółem (%) 37,2 35,4 38,5 x X 

Z ogólnej kwoty wydatków samorząd województwa przeznaczył 201 250 tys. zł na realizację 

zadań finansowanych z udziałem funduszy europejskich i zagranicznych, co stanowiło 40,4% 

wszystkich wydatków (w roku 2017 – 37,3%). Wydatki zwiększyły się w porównaniu do roku 

ubiegłego o 20,6%. 

T a b e l a  17 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Dynamika 
2017/2016 

(%) 

Dynamika 
2018/2017 

 (%) 
1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 185 049 166 926 201 250 90,2 120,6 

Udział w wydatkach ogółem (%) 40,4 37,3 40,4 x x 

 

6.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody  

Na koniec 2018 roku województwo samorządowe zaplanowało deficyt budżetowy w wysokości 

1 088 tys. zł, a zakończyło rok budżetowy nadwyżką budżetową w wysokości 21 624 tys. zł. 

Nadwyżka budżetowa stanowiła 4,2% wykonanych dochodów. 

 

Nadwyżka operacyjna na koniec roku wyniosła w województwie samorządowym 59 458 tys. zł.  
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W ramach przychodów województwo samorządowe miało wolne środki w wysokości 

48 305 tys. zł oraz uzyskało spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 66 tys. zł.  

Rozchody z tytułu wykupu obligacji w 2018 r. wyniosły 18 600 tys. zł, a udzielone pożyczki  

- 940 tys. zł.  

6.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Na koniec 2018 roku województwo samorządowe posiadało 117 700 tys. zł zobowiązań, na które 

złożyły się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji. Nastąpił spadek zobowiązań o 13,6%  

w stosunku do roku poprzedniego. Województwo samorządowe na koniec roku nie posiadało 

żadnych zobowiązań wymagalnych.  

Zadłużenie województwa opolskiego liczone do dochodów wykonanych na koniec 2018 r. wyniosło 

22,7%. 

Należności wymagalne wzrosły w 2018 roku o 8 699 tys. zł i wyniosły 35 715 tys. zł. Związane były 

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

w razie niewypłacalności pracodawcy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, oraz brakiem wpłat na zlikwidowany Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, którego 

dochody są ujmowane w budżecie samorządu województwa. 
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7. SYNTEZA 

Dochody budżetowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego w 2018 roku wzrosły łącznie o 11,3% i zrealizowano je w 99,2%. Realizacja planu 

dochodów wahała się od 98,2% w gminach do 102,4% w mieście na prawach powiatu. Dochody 

ogółem wzrosły we wszystkich typach j.s.t.  

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

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

Struktura dochodów j.s.t. województwa opolskiego odbiegała od struktury krajowej. Udział 

dochodów własnych w gminach i powiatach był wyższy niż w kraju, natomiast w mieście na prawach 

powiatu i w województwie samorządowym był poniżej wskaźnika krajowego. Udział subwencji 

ogólnej był wyższy niż w kraju w województwie samorządowym, a dotacji celowych w mieście na 

prawach powiatu, powiatach i województwie samorządowym. 

Wydatki ogółem wzrosły o 14,8% i zrealizowano je w 93,7% planu. Wykonanie wydatków  

w jednostkach samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli mieściło się od 92,8% w gminach 

do 97,2% w mieście na prawach powiatu. Wzrost wydatków nastąpił we wszystkich typach j.s.t. 

Struktura wydatków j.s.t. wskazuje na znaczącą przewagę wydatków bieżących – 78,7%, nad 

majątkowymi – 21,3%. W mieście na prawach powiatu i województwie samorządowym struktura ta 

była korzystniejsza niż w kraju ze względu na niższy niż średni w kraju udział wydatków bieżących 

w wydatkach ogółem. 

Zobowiązania ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego wzrosły o 14,6% 

i wyniosły 1 538 522 tys. zł, co stanowiło 25,6% w relacji do dochodów wykonanych przez wszystkie j.s.t. 

Łączna nadwyżka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego 

uzyskana przez 22 jednostki wyniosła 49 435 tys. zł. Deficyt budżetowy w kwocie 256 492 tys. zł 

osiągnęło 61 j.s.t.  

Nadwyżkę operacyjną wypracowały 82 j.s.t. województwa opolskiego w wysokości 

432 271 tys. zł, natomiast deficyt operacyjny osiągnęła 1 jednostka w kwocie 28 tys. zł. 

W analizowanym roku wszystkie jednostki województwa opolskiego spełniły regułę określoną  

w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą, że wykonane na koniec roku wydatki bieżące 

nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową 

z lat ubiegłych i wolne środki. Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, wynikający z art. 243 ustawy 

o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 roku, na koniec 2018 r., został 

spełniony przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego. 

Pozyskane przez jednostki samorządu terytorialnego środki europejskie i zagraniczne stanowiły 9,3% 

ogólnej kwoty dochodów (w 2017 r. 5,4%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 9,5% ogółu 
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wydatków (w 2017 r. – 5,8%). W ostatnich trzech latach wystąpił wzrost udziałów środków 

europejskich i zagranicznych zarówno w dochodach, jak i wydatkach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

2. Dochody gmin w 2018 r. wzrosły o 11,0%, a zrealizowano je w 98,2%. Dochody własne, 

dotacje celowe i subwencja ogólna były wyższe niż w roku poprzednim odpowiednio o 10,0%, 15,4% 

i 7,9%. W strukturze dochodów ogółem dochody własne wyniosły – 47,4%, dotacje celowe – 29,7%, 

subwencja ogólna – 22,9%. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem  

w poszczególnych gminach był znacznie zróżnicowany, gdyż mieścił się w przedziale od 25,6%  

w Radłowie do 69,2% w Byczynie.  

Wydatki ogółem wzrosły o 15,0% w porównaniu do roku poprzedniego. Gminy zrealizowały je  

w 92,8%. Na wydatki bieżące przeznaczono 81,1% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowiły 

18,9% poniesionych wydatków i były wyższe niż przed rokiem o 83,5%. W poszczególnych gminach 

udział wydatków majątkowych wyniósł od 0,5% w Zawadzkiem do 52,8% w Byczynie. 

Gminy zakończyły rok budżetowy łącznym deficytem budżetowym w wysokości 165 600 tys. zł,  

na co złożyła się nadwyżka budżetowa wypracowana przez 17 gmin w kwocie 22 144 tys. zł  

i osiągnięty w 53 gminach deficyt budżetowy w kwocie 187 744 tys. zł. W roku poprzednim gminy 

osiągnęły łączny deficyt budżetowy w wysokości 32 647 zł.  

Na koniec 2018 roku nadwyżkę operacyjną osiągnęło 69 gmin województwa opolskiego  

w łącznej wysokości 259 433 tys. zł, natomiast deficyt operacyjny wystąpił w jednej gminie  

w wysokości 28 tys. zł.  

Przychody z tytułu zaciągniętych przez gminy kredytów i pożyczek, łącznie z wyemitowanymi 

obligacjami wzrosły o 92,0%, a wolne środki były o 6,5% niższe niż w roku poprzednim.  

Zobowiązania gmin na koniec 2018 r. wyniosły 923 755 tys. zł (w tym kredyty, pożyczki  

i wyemitowane obligacje – 923 660 tys. zł) i zwiększyły się o 13,9% w porównaniu do roku 2017. 

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2018 r. wyniosły 20 130 tys. zł i były wyższe niż w roku 

poprzednim o 9,0%.  

Średni poziom zadłużenia gmin mierzony relacją kwoty zobowiązań do wykonanych dochodów 

wyniósł 25,5% i zawierał się w przedziale od 0,2% w Rudnikach do 79,3% w Byczynie. Gminy: 

Prószków, Zdzieszowice, Lubsza, Polska Cerekiew i Reńska Wieś na koniec 2018 roku nie 

posiadały żadnych zobowiązań. 

Pozyskane przez gminy środki europejskie i zagraniczne stanowiły 4,7% ogólnej kwoty dochodów 

(w 2017 r. – 1,2%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 5,6% wydatków (w 2017 r.  

– 1,9%). 
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3. Dochody miasta na prawach powiatu - Opola zwiększyły się o 15,0% i wykonano  

je w 102,4% planu. Dochody własne wzrosły o 9,2%, subwencja ogólna o 2,0%, natomiast dotacje 

celowe o 46,2%. W strukturze dochodów dominujący udział miały dochody własne – 56,9%. Drugim 

źródłem dochodów, inaczej niż w latach poprzednich, były dotacje celowe, które stanowiły 24,9%,  

a następnie subwencja ogólna - 18,2%. 

Wydatki ogółem miasta na prawach powiatu zwiększyły się o 19,5% i wykonano je w 97,2% 

rocznego planu. W ich strukturze dominowały wydatki bieżące – 78,4%, w których przeważały 

pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Kwota wydatków 

majątkowych, stanowiąca 21,7% ogółu wydatków, wzrosła 103,9% w stosunku do roku ubiegłego. 

Miasto na prawach powiatu zamknęło rok budżetowy deficytem budżetowym w wysokości 

35 117 tys. zł, podczas gdy w roku poprzednim wynik wykonania budżetu był dodatni (nadwyżka 

budżetowa w wysokości 2 886 tys. zł). Wynik bieżący roku 2018 to nadwyżka operacyjna w kwocie 

66 343 tys. zł.  

Ogółem zobowiązania miasta na prawach powiatu zamknęły się kwotą 278 468 tys. zł (wzrost  

o 22,7% ). Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł 28,2%. 

Pozyskane przez miasto Opole środki europejskie i zagraniczne stanowiły 11,5% ogólnej kwoty 

dochodów (w 2017 r. – 5,1%), a w strukturze wydatków środki te stanowiły 11,6% (w 2017 r. – 5,2%).  

4. Powiaty województwa opolskiego w 2018 r. wykonały dochody w 99,6% planu i były one 

wyższe niż w roku poprzednim o 10,3%. Wzrosły dotacje celowe - o 148,2%, dochody własne  

- o 12,7%, a także subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa - o 0,3%. 

W strukturze dochodów przeważała subwencja ogólna stanowiąca 36,6%, a następnie dochody 

własne – 36,5% i dotacje celowe – 26,9%.  

Wydatki ogółem powiatów zostały zrealizowane w niepełnej kwocie (93,1% planu). W stosunku 

do roku poprzedniego wzrosły o 11,2%, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 5,1%, a wydatki 

majątkowe o 48,1%.  

W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące powiatów stanowiły 81,0%, natomiast wydatki 

majątkowe 19,0%.  

Na koniec 2018 roku 4 powiaty uzyskały nadwyżkę budżetową w łącznej kwocie 5 666 tys. zł, 

a 7 zakończyło rok budżetowy deficytem w łącznej wysokości 33 630 tys. zł. Nadwyżkę operacyjną 

uzyskały wszystkie powiaty województwa opolskiego w łącznej wysokości 47 037 tys. zł. 

Zobowiązania ogółem powiatów wyniosły 218 599 tys. zł i wzrosły o 29,9% w porównaniu do 

2017 roku. W relacji do wykonanych dochodów zobowiązania stanowiły 24,6%. Poziom zadłużenia 

powiatów w relacji do dochodów wahał się od 2,4% w powiecie opolskim do 63,1% w powiecie 

kluczborskim. 
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Pozyskane przez powiaty środki europejskie i zagraniczne stanowiły 8,4% kwoty dochodów  

(w 2017 r. – 4,6%). Powiaty przeznaczyły 6,6% wydatków na realizacje programów z udziałem 

środków europejskich i zagranicznych (w 2017 r. – 4,9%). 

5. Dochody województwa samorządowego w 2018 r. wzrosły o 8,3% i zrealizowano je  

na poziomie 100,0% planu. Nastąpił wzrost dochodów własnych o 14,9% i dotacji celowych o 8,5% 

oraz spadek subwencji ogólnej o 2,7% W porównaniu do roku ubiegłego, nastąpił wzrost o 17,7% 

wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz o 11,8% wpływów z udziałów 

w podatku dochodowym od osób fizycznych. W strukturze dochodów województwa samorządowego 

dominującą pozycję miały dotacje celowe, które stanowiły 55,7% wszystkich dochodów.  

Wydatki województwa samorządowego wzrosły o 11,3% i zrealizowano je w 95,7% w stosunku 

do planu. Wydatki majątkowe wzrosły o  22,0%, a wydatki bieżące o 4,6%. 

Wydatki bieżące stanowiły 57,8% w strukturze wydatków, a majątkowe 42,2%. 

Rok budżetowy województwo samorządowe zamknęło nadwyżką budżetową w wysokości 

21 624 tys. zł oraz nadwyżką operacyjną w kwocie 59 458 tys. zł.  

Zobowiązania ogółem województwa samorządowego wyniosły 117 700 tys. zł (spadek o 13,6%) 

i w całości pochodziły z tytułu emisji obligacji, co stanowiło 22,7% w odniesieniu do wykonanych 

dochodów.  

Środki europejskie i zagraniczne pozyskane przez województwo samorządowe stanowiły 38,5% 

ogólnej kwoty dochodów (w 2017 r. – 35,4%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 40,4% 

ogółu wydatków (w 2017 r. – 37,3%). 
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