
 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W OPOLU 

 
 
 
 
 
 
 

ANALIZA 
 
 
 
 

Realizacja budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego za 2019 rok 

 
  

Opole, lipiec 2020 r. 



 2 

Spis treści 

1. ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH W 2019 ROKU ............................................................... 3 

2. REALIZACJA BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 R. ................................................................................ 6 

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ........................................................... 6 
2.2. DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ............................................................. 9 
2.3. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ........................................................... 9 
2.4. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I ZAGRANICZNYCH ................................... 11 
2.5. DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA.......................................... 12 

3. WYKONANIE BUDŻETÓW GMIN W 2019 R. ........................................................................ 13 

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ......................................................... 13 
3.2. DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ........................................................... 15 
3.3. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ......................................................... 16 
3.4. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I ZAGRANICZNYCH ................................... 22 
3.5. WYNIK BUDŻETU, FINANSOWANIE DEFICYTU, PRZYCHODY I ROZCHODY .................................. 22 
3.6. ZOBOWIĄZANIA ZALICZANE DO DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE. ............ 23 

4. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2019 R. ............................ 24 

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ......................................................... 24 
4.2. DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ........................................................... 25 
4.3. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ......................................................... 26 
4.4. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I ZAGRANICZNYCH ................................... 31 
4.5. WYNIK BUDŻETU, FINANSOWANIE DEFICYTU, PRZYCHODY I ROZCHODY .................................. 31 
4.6. ZOBOWIĄZANIA ZALICZANE DO DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE ............. 32 

5. WYKONANIE BUDŻETÓW POWIATÓW W 2019 R. ............................................................. 32 

5.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ......................................................... 33 
5.2. DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ........................................................... 34 
5.3. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ......................................................... 35 
5.4. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I ZAGRANICZNYCH ................................... 39 
5.5. WYNIK BUDŻETU, FINANSOWANIE DEFICYTU, PRZYCHODY I ROZCHODY .................................. 40 
5.6. ZOBOWIĄZANIA ZALICZANE DO DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE ............. 41 

6. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA SAMORZĄDOWEGO W 2019 R. .................... 42 

6.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ......................................................... 42 
6.2. DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ........................................................... 42 
6.3. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ......................................................... 43 
6.4. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I ZAGRANICZNYCH ................................... 47 
6.5. WYNIK BUDŻETU, FINANSOWANIE DEFICYTU, PRZYCHODY I ROZCHODY .................................. 48 
6.6. ZOBOWIĄZANIA ZALICZANE DO DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE ............. 48 

7. SYNTEZA .............................................................................................................................. 49 

8.  ZAŁĄCZNIKI 1-22 



 3 

1. ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH W 2019 ROKU 

Obowiązujące regulacje prawne wyznaczają zasady prowadzenia przez jednostki samorządu 

terytorialnego gospodarki finansowej. W 2019 roku nastąpiły zmiany przepisów prawnych 

wpływające na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego.  

Ustawa o finansach publicznych1 rozszerzyła definicję tytułów dłużnych o inne stosunki prawne, 

które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych 

opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów. 

W uchwale budżetowej organ stanowiący może upoważnić zarząd do zaciągania zobowiązań 

wywołujących skutki ekonomiczne podobne do kredytu i pożyczki oraz określić limit zobowiązań  

z tych tytułów. 

Rozszerzono krąg dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. 

Świadczenie przyznaje się matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na 

utrzymaniu rodziców, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, dyrektorowi 

domu pomocy społecznej2. 

Ustawą3 zmieniono zasady ustalania rocznego limitu, w ramach którego dokonywany jest zwrot  

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego 

wynikającego z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego. 

Środki utworzonego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej4 przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usług. 

Organizator może uzyskać ze środków funduszu dopłatę w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do  

1 wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z ustawą 

pierwszeństwo w uzyskaniu dopłat mają organizatorzy w następującej kolejności: gminy, związki 

międzygminne, związki powiatowo-gminne, powiaty, związki powiatów, województwa. 

W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego, z przyczyn od niej niezależnych otrzyma 

część wyrównawczą, równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej 

lub dokonała wpłat w kwocie wyższej od należnej, to przysługuje jej prawo do wyrównania różnic,  

w drodze decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych5. 

 
1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  
z 2018 r. poz. 2500). 
2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924). 
3 Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2247). 
4 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1123). 
5 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1951). 
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Na mocy zmienionych przepisów ustawy Prawo wodne6, jednostki samorządu terytorialnego 

mogą ponosić koszty inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa, 

koszty inwestycji w zakresie urządzeń wodnych oraz koszty utrzymania tych wód lub urządzeń 

wodnych. Wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymania wód lub urządzeń wodnych, 

ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa się w porozumieniu zawartym 

między właściwą  jednostką samorządu terytorialnego i Wodami Polskimi. 

Ustawą7 podwyższono podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który 

należało dokonać do 31 października 2019 r. 

Rozporządzeniem zmieniającym8 określono wyższe o 9,6% od dotychczasowych wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Podwyżka wynagrodzeń miała 

nastąpić nie później niż do dnia 30 września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 r. 

Podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. pomiędzy poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez nie zadań oświatowych 

został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej9. 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania  

w sprawie udzielenia pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. 

– „Wyprawka szkolna” ustalono rozporządzeniem Rady Ministrów10. 

Rozporządzenie Rady Ministrów dookreśliło szczegółowe warunki realizacji rządowego 

programu "Dobry start"11, który jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez 

gminy i powiaty. Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku rodzicom 

bądź opiekunom dziecka, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, 

dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem 

roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia lub 24 roku życia 

w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Świadczenie oraz koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

 
6 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 
2170). 
7 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1907). 
8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1587). 
9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2446). 
10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1342). 
11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2019 r. poz. 1343). 
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Utworzono Fundusz Dróg Samorządowych jako państwowy fundusz celowy12, 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. 

Przeprowadzenie wyborów parlamentarnych oraz do europarlamentu finansowane było  

z budżetu państwa z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  

Minister Sprawiedliwości określił między innymi sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego13. 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 obwieszczeniu14 oraz w komunikatach Prezesa 

GUS określających średnie ceny skupu żyta15 i sprzedaży drewna16.  

Minister Gospodarki17 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 

terytorialnego18, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

na 2019 r. zwiększyła się z 37,98% do 38,08%. 

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 budżetowej19 oraz rozporządzenie Ministra 

 
12 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161). 
13 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492).  
14 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków  
i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 745). 
15 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. 
poz. 1004). 
16 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005). 
17 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), Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 
2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. (M.P. 
z 2019 r. poz. 402). 
18 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 23 ze 
zm.). 
19 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.). 
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Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych20 przez 70 gmin, miasto na prawach powiatu, 11 powiatów oraz województwo 

samorządowe. 

2. REALIZACJA BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 R.  

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2019 r. ogółem  

w kwotach zbiorczych zostały praktycznie w pełni zrealizowane. Ich średnie wykonanie wyniosło 

99,9% co stanowiło kwotę 6 665 327 tys. zł21. Ponad przyjęty plan dochody zrealizowano w mieście 

na prawach powiatu i województwie samorządowym, natomiast w powiatach i gminach nie osiągnięto 

przyjętych kwot. Wykonanie wydatków wyniosło średnio 94,5% przyjętego planu, co stanowiło kwotę 

6 778 399 tys. zł. W poszczególnych typach j.s.t. wykonanie wahało się od 93,7% w gminach do 

96,2% w województwie samorządowym. Poniższa tabela przedstawia dynamikę dochodów  

i wydatków jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli, zbiorczo w województwie 

opolskim i w kraju22. 

T a b e l a  1  

Wyszczególnienie 

Wykonanie Plan Wykonanie Wykonanie 
Dynamika Struktura 

Polska 
woj. 

opolskie 
Polska* 

woj. 
opolskie tys. zł tys. zł tys. zł (4:3) 

2018 r. 2019 r. 2019 r. % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dochody 

Ogółem  

6 017 126 6 673 018 6 665 327 99,9 110,6 110,8 100,0 100,0 dochody j.s.t., 

w tym: 

- gminy 3 620 250 4 069 696 4 037 113 99,2 111,3 111,5 48,5 60,6 

- miasto na 

prawach powiatu 
987 198 1 118 247 1 141 372 102,1 110,6 115,6 27,2 17,1 

- powiaty 890 184 938 469 936 010 99,7 109,8 105,1 11,0 14,0 

- województwo 

samorządowe 
519 494 546 605 550 832 100,8 110,6 106,0 6,7 8,3 

 

 
20 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). 
21 Kwoty wykazane w analizie zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych. Do opracowania przyjęto bazę danych 
według stanu na dzień 17 marca 2020 r. 

22 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 2019 roku”, zamieszczonego na 
stronie internetowej www.rio.gov.pl. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wydatki 

Ogółem 

6 224 183 7 174 347 6 778 399 94,5 108,0 108,9 100,0 100,0 wydatki j.s.t., 

w tym: 

- gminy 3 785 851 4 384 256 4 109 712 93,7 106,4 108,6 48,3 60,6 

- miasto na 

prawach powiatu 
1 022 314 1 238 128 1 181 431 95,4 111,0 115,6 27,9 17,4 

- powiaty 918 148 1 021 596 977 034 95,6 103,4 106,4 10,6 14,4 

- województwo 

samorządowe 
497 871 530 368 510 222 96,2 110,8 102,5 6,6 7,5 

Wynik finansowy 

Ogółem  

-207 057 -501 329 -113 072 x x x x x wynik j.s.t., 

w tym: 

- gminy -165 600 -314 560 -72 599 x x x x x 

- miasto na 

prawach powiatu 
-35 117 -119 881 -40 059 x x x x x 

- powiaty -27 964 -83 126 -41 024 x x x x x 

- województwo 

samorządowe 
21 624 16 237 40 610 x x x x x 

* w strukturze nie przedstawiono danych dotyczących m.st. Warszawy, którego dochody stanowiły 6,5% ogółu dochodów 
j.s.t., a wydatki stanowiły 6,7% ogółu wydatków j.s.t. 

Dochody majątkowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego 

w 2019 r. wyniosły 782 550 tys. zł, a dochody bieżące 5 882 777 tys. zł i zostały zrealizowane 

odpowiednio w 98,1% i 100,1% (załącznik 19). 

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

dotacje inwestycyjne oraz wydatki kapitałowe. Wydatki te wyniosły 1 358 332 tys. zł i zrealizowano 

je w wysokości 90,4% (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 5 420 067 tys. zł i zrealizowane zostały na 

poziomie 95,6%.  

Jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego zamknęły rok budżetowy (per 

saldo) deficytem w wysokości 113 072 tys. zł, przy planowanym deficycie – 501 329 tys. zł. 

Nadwyżkę budżetową łącznie wypracowały 33 gminy, 5 powiatów i województwo samorządowe  

w kwocie 116 054 tys. zł, a deficyt budżetowy pozostałych jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego wyniósł 229 126 tys. zł (dotyczył 37 gmin, 6 powiatów i miasta na prawach 

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

w 2019 r. w poszczególnych typach j.s.t. województwa opolskiego. 

 

Nadwyżkę operacyjną23 wypracowały 82 jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 

466 063 tys. zł, natomiast deficyt operacyjny osiągnęła 1 jednostka (powiat) w kwocie 3 353 tys. zł. 

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

o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2019 r.24, 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, za wyjątkiem powiatu kluczborskiego, wszystkie jednostki 

samorządu terytorialnego województwa opolskiego spełniły ustawowe wymogi wynikające  

z cytowanego przepisu. Powiat kluczborski w 2019 r. realizował program postępowania 

naprawczego.  

Na koniec 2019 r. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy  

o finansach publicznych25 spełniły wszystkie j.s.t. województwa opolskiego za wyjątkiem powiatu 

kluczborskiego. 

 
23 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. 
24 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zm.). 
25 Na podstawie uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, po uwzględnieniu wykonania w latach 
2016-2018. 
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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 10,8%26. Wzrost dochodów nastąpił we wszystkich grupach j.s.t.  

i wynosił od 5,1% w powiatach do 15,6% w mieście na prawach powiatu. Wzrost dochodów ogółem 

w gminach i mieście na prawach powiatu województwa opolskiego był wyższy niż w kraju. Uzyskane 

dochody bieżące wzrosły o 10,3%, a dochody majątkowe o 14,4%. Wzrost dochodów bieżących 

wystąpił we wszystkich typach j.s.t., natomiast wzrost dochodów majątkowych wystąpił w gminach  

i mieście na prawach powiatu.  

W porównaniu do roku poprzedniego, wydatki ogółem uległy zwiększeniu o 8,9%. Na taki wynik 

złożył się wzrost wydatków bieżących o 10,6% oraz wzrost wydatków majątkowych o 2,6%. Wzrost 

wydatków nastąpił we wszystkich typach j.s.t., od 2,5% w województwie do 15,6% w mieście na 

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

w powiatach i mieście na prawach powiatu, a zmalały w gminach i województwie samorządowym. 

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 i 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 48,9 29,1 22,1 100,0 44,9 31,5 23,6 

- gminy 100,0 43,3 34,2 22,5 100,0 46,4 31,0 22,6 

-  miasto na prawach powiatu 100,0 55,6 25,0 19,4 100,0 51,7 30,4 17,9 

- powiaty 100,0 40,5 21,9 37,6 100,0 39,6 22,5 37,9 

- województwo samorządowe 100,0 53,1 33,5 13,4 100,0 28,4 52,8 18,7 

W dochodach wszystkich j.s.t. województwa opolskiego dochody własne stanowiły 44,9%, 

dotacje celowe 31,5%, a subwencja ogólna 23,6%. Powyższe oznaczało, że udział dochodów 

własnych był o 4,0 punkty procentowe niższy niż w kraju. W gminach udział dochodów własnych był 

wyższy niż średni dla danej grupy w kraju o 3,1 punktu procentowego. W mieście na prawach 

powiatu, powiatach 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 24,7 punktu procentowego udział dochodów 

własnych. 

 
26 Wskaźnik inflacji w 2019 roku wyniósł (2,3%). 



 10 

Strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w latach 2017-2019 

roku przedstawia wykres. 

 

W strukturze dochodów w okresie trzech ostatnich lat nastąpił wzrost udziału dotacji celowych  

i spadek dochodów własnych. Udział subwencji ogólnej pozostał na poziomie z roku ubiegłego. 

Dochody bieżące stanowiły 88,3% łącznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego, a dochody majątkowe 11,7%.  

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 80,0%, a wydatki majątkowe 20,0%, natomiast w kraju udział 

wydatków majątkowych był niższy o 1,8 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. 81,8 18,2 80,0 20,0 

- gminy 83,1 16,9 83,1 16,9 

- miasto na prawach powiatu 82,7 17,3 76,0 24,0 

- powiaty 82,1 17,9 81,9 18,1 

- województwo samorządowe 62,1 37,9 60,4 39,6 

Struktura wydatków j.s.t. województwa opolskiego na tle kraju w 2019 roku ukształtowała się 

korzystnie. Udział wydatków majątkowych w mieście na prawach powiatu, powiatach i województwie 

samorządowym był wyższy niż w kraju, a w gminach równy udziałowi krajowemu.  

Strukturę wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w latach 

2017-2019 przedstawiono na wykresie. 
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W 2019 r. udział wydatków majątkowych nieznacznie się obniżył w odniesieniu do roku 

poprzedniego (o 1,3 punktu procentowego), jednak był on znacznie wyższy niż w 2017 r. 

2.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

Łączne dochody pochodzące ze środków europejskich i zagranicznych w jednostkach 

samorządu terytorialnego województwa opolskiego wyniosły 619 824 tys. zł, co stanowiło 9,3% 

ogółu dochodów27 (w 2018 r. – 9,3%). W ostatnich trzech latach daje się zauważyć wzrost udziału 

środków europejskich i zagranicznych w dochodach j.s.t. Kwota tych środków w 2019 r. była o 11,1% 

wyższa od kwoty z 2018 r. i wyższa o 113,3% od wielkości z roku 2017.  

T a b e l a  4  

Dochody pochodzące ze środków 
unijnych i zagranicznych 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Dynamika 
2018/2017 

Dynamika 
2019/2018 

 (%)  (%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 290 637 558 110 619 824 192,0 111,1 

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

Łączne wydatki finansowane ze środków europejskich i zagranicznych wyniosły 614 852 tys. zł, 

co stanowiło 9,1% ogółu wydatków jednostek samorządu terytorialnego, a w roku ubiegłym 9,5% 

ogółu wydatków. Wydatki te, podobnie jak dochody, systematycznie rosły. W 2019 r. wydatki 

finansowane ze środków europejskich i zagranicznych wzrosły w odniesieniu do kwot z roku 

ubiegłego o 4,0%, a w odniesieniu do roku 2017 o 95,1%. 

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

Wydatki pochodzące ze środków 
unijnych i zagranicznych 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Dynamika 
2018/2017 

Dynamika 
2019/2018 

 (%)  (%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 315 211 591 450 614 852 187,6 104,0 

Udział w wydatkach ogółem (%) 5,8 9,5 9,1 x x 

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

wszystkich j.s.t. województwa opolskiego. 

Różnica między dochodami a wydatkami pochodzącymi ze środków europejskich  

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

przez 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 opolskiego28. 

T a b e l a  6  

Wyszczególnienie 
Polska  

(zł) 
woj. opolskie  

(zł) 

Dochody ogółem per capita 

Ogółem 7 255 6 783 

- gminy 5 240 4 724 

- miasto na prawach powiatu 7 021 8 915 

- powiaty 1 189 1 095 

- województwo samorządowe 489 561 

Wydatki ogółem per capita 

Ogółem 7 303 6 898 

- gminy 5 246 4 809 

- miasto na prawach powiatu 7 242 9 227 

- powiaty 1 148 1 143 

- województwo samorządowe 479 519 

Wydatki majątkowe per capita 

Ogółem 1 330 1 382 

- gminy 888 814 

- miasto na prawach powiatu 1 253 2 215 

- powiaty 205 207 

- województwo samorządowe 182 206 

 
28 Liczba ludności województwa opolskiego według danych GUS na 30.06.2019 r. wyniosła 984 345 mieszkańców,  
z czego w gminach 856 137, a mieście na prawach powiatu 128 208. 
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Z przedstawionych danych wynika, że zarówno dochody ogółem, jak i wydatki ogółem na 

mieszkańca jedynie w mieście na prawach powiatu i województwie samorządowym 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. 

W przypadku wydatków majątkowych per capita, to tylko wydatki gmin województwa opolskiego 

były niższe niż średnie w kraju. Wydatki majątkowe per capita miasta na prawach powiatu, 

województwa samorządowego i powiatów były wyższe od średnich dla kraju w jednostkach tego 

typu. 

3. WYKONANIE BUDŻETÓW GMIN W 2019 R. 

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

Gminy województwa opolskiego zaplanowały dochody w wysokości 4 069 696 tys. zł,  

a wykonały je w kwocie 4 037 113 tys. zł, tj. 99,2% planu. Spośród wszystkich gmin, 21 zrealizowało 

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

natomiast pozostałe poniżej przyjętego planu. Najwyższe wykonanie planu wystąpiło  

w gminie Byczyna (120,8%), która uzyskała ponadplanowe dochody m.in. ze zbycia praw 

majątkowych, ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Najniższe wykonanie wystąpiło w gminie Pokój (79,0%). 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 2019 r. wykonano w kwocie 3 689 940 tys. zł (tj. 99,7% planu). 

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych typach gmin kształtowało się w przedziale  

od 99,2% w gminach wiejskich, przez 99,9% w gminach miejsko-wiejskich, do 100,1%  

w gminach miejskich.  

Gminy uzyskały łącznie 347 174 tys. zł dochodów majątkowych i wykonały je na poziomie 

93,9%. Najwięcej dochodów majątkowych – 44 927 tys. zł uzyskała gmina Kędzierzyn-Koźle. 

Pozyskane przez nią środki pochodziły głównie z wpływów z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacji celowych w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na 
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finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Najniższe 

dochody majątkowe uzyskała gmina Kamiennik – 158 tys. zł. 

Dochody własne gmin w 2019 r. wyniosły ogółem 1 874 205 tys. zł i stanowiły 101,8% 

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 97,0%  

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 108,9% w podatku od spadków i darowizn. 

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

podatkowych, były mniejsze od możliwych do uzyskania o 94 050 tys. zł. Udzielone przez gminy ulgi 

i zwolnienia spowodowały zmniejszenie potencjalnych dochodów gmin o 35 068 tys. zł, natomiast 

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń i rozłożenia na raty wyniosły 

6 178 tys. zł. 

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych na skutek potrącenia z wzajemnej, bezspornej  

i wymagalnej wierzytelności podatnika i przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych  

na rzecz gminy29 wystąpiło w 2 jednostkach na kwotę 76 tys. zł.  

Wykonanie dotacji celowych w gminach w 2019 r. wyniosło 1 252 369 tys. zł (tj. 95,0% planu).  

Dotacje zrealizowane powyżej planu to dotacje inwestycyjne na zadania realizowane na 

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (129,6%), dotacje ogółem na 

zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

(110,6%) oraz dotacje inwestycyjne na zadania własne (100,4%), natomiast pozostałe rodzaje 

dotacji wykonane były poniżej planowanej kwoty. Ich realizacja wahała się od 75,6% na zadania  

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych do 99,8% 

na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. 

Subwencja ogólna w 2019 r. została przekazana gminom województwa opolskiego przez 

Ministerstwo Finansów w wysokości 910 539 tys. zł. 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich gmin wyniosła 700 211 tys. zł, część 

wyrównawczą otrzymały 63 gminy w kwocie 199 733 tys. zł, natomiast część równoważącą uzyskały 

42 gminy w kwocie 6 752 tys. zł. Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 842 tys. zł przekazano 

30 gminom województwa opolskiego. 

Gminy województwa opolskiego zaplanowały wydatki ogółem na poziomie 4 384 256 tys. zł,  

a wykonały w kwocie 4 109 712 tys. zł (tj. w 93,7%). Największe wykonanie planu wydatków ogółem 

wystąpiło w gminie Izbicko (97,8%), a najniższe w gminie Pokój (71,8%).  

 
29 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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Wydatki bieżące gmin w 2019 r. wykonano w kwocie 3 413 831 tys. zł, która stanowiła 95,1% 

zakładanego planu. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych typach gmin kształtowało 

się od 93,3% w gminach wiejskich, przez 95,6% w gminach miejsko-wiejskich do 96,2%  

w gminach miejskich. 

W poszczególnych rodzajach wydatków bieżących gmin, najmniejsze wykonanie planu wystąpiło 

w wydatkach na obsługę długu – 88,2%, a największe w grupach wydatków na wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi oraz na dotacje bieżące z budżetu – 96,6%. 

Gminy wykonały wydatki majątkowe w kwocie 695 881 tys. zł (tj. 87,7% zakładanego planu),  

z czego na inwestycje przeznaczono 667 709 tys. zł (tj. 87,5% planu).  

3.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

W porównaniu do roku poprzedniego, łączne dochody gmin wzrosły o 11,5%, a kwotowo  

o 416 863 tys. zł. Wzrost dochodów nastąpił we wszystkich typach gmin: miejskich 14,1%,  

w wiejskich o 12,9% i miejsko-wiejskich o 10,4%. 

T a b e l a  7  

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem 

budżety 

gmin 

w tym gminy: 

miejskie 
miejsko -

wiejskie* 
wiejskie 

Dochody 

1. Plan 2019 r. (tys. zł) 4 069 696 502 353 2 466 598 1 100 745 

2. Wykonanie 2019 r. (tys. zł) 4 037 113 514 131 2 451 436 1 071 545 

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

4. Wykonanie planu 2:1 (%)  99,2 102,3 99,4 97,3 

5. Dynamika wykonania 2:3 (%) 111,5 114,1 110,4 112,9 

 

Dochody własne gmin w 2019 r. były wyższe o 9,2% od ubiegłorocznych. Spadek dochodów 

własnych nastąpił o 8,2% w udziałach od podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast  

w pozostałych grupach nastąpił ich wzrost. W porównaniu do roku 2018, największy wzrost tych 

dochodów nastąpił w opłatach za gospodarkę odpadami komunalnymi (o 25,5%), natomiast w ujęciu 

kwotowym największy wzrost dotyczył udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 

65 574 tys. zł. 

Kwota subwencji ogólnej była wyższa od ubiegłorocznej o 9,8%. Zwiększeniu uległo 

uzupełnienie subwencji ogólnej (o 220,9%), część wyrównawcza (o 12,2%) oraz część oświatowa  

(o 8,9%), a zmniejszeniu część równoważąca (o 3,8%). 

Dotacje celowe przekazane gminom w 2019 r. były wyższe od ubiegłorocznych o 16,4%. Wzrost 

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

(w tym inwestycyjne), na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego (w tym inwestycyjne), na zadania otrzymane z funduszy celowych (w tym 
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inwestycyjne), na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  

i zagranicznych (w tym inwestycyjne) oraz na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. 

Pozostałe rodzaje dotacji uległy zmniejszeniu.  

W 2019 r. wydatki gmin województwa opolskiego wzrosły o 8,6% w porównaniu do roku 

poprzedniego, a kwotowo o 323 861 tys. zł. Wzrost wydatków nastąpił we wszystkich typach gmin: 

w miejsko-wiejskich o 9,4%, w miejskich o 8,7% oraz w wiejskich o 6,5%. 

   T a b e l a  8  

Lp. Wyszczególnienie 
Ogółem 
budżety 

gmin 

w tym gminy: 

miejskie 
miejsko -
wiejskie* 

wiejskie 

Wydatki 

1. Plan 2019 r. (tys. zł) 4 384 256 551 128 2 684 259 1 148 870 

2. Wykonanie 2019 r. (tys. zł) 4 109 712 523 966 2 537 704 1 048 042 

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

4. Wykonanie planu 2:1 (%)  93,7 95,1 94,5 91,2 

5. Dynamika wykonania 2:3 (%) 108,6 108,7 109,4 106,5 

 

Wydatki majątkowe gmin, w odniesieniu do roku 2018, zmniejszyły się o 2,9%, a kwotowo  

o 20 518 tys. zł. 

W porównaniu do roku ubiegłego, wydatki bieżące wzrosły o 11,2%. Wydatki bieżące służyły 

głównie finansowaniu obligatoryjnych zadań własnych samorządu tego szczebla. W poszczególnych 

rodzajach wydatków bieżących nastąpił ich wzrost, który kształtował się od 7,8% na wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi do 14,9% w wydatkach na obsługę długu. 

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

1 112 tys. zł z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Dla porównania 

w 2018 roku 3 gminy (Skarbimierz, Gogolin, Dobrzeń Wielki) wpłaciły łącznie do budżetu państwa 

kwotę 3 161 tys. zł. 

3.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody bieżące w ogólnej kwocie dochodów gmin stanowiły 91,4%, a dochody majątkowe 

8,6%. Najniższy udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wystąpił w gminie Baborów 

(0,7%), a najwyższy w gminie Byczyna (26,4%). Dochody majątkowe w gminie Byczyna pochodziły 

w znacznej części z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Rycerska Byczyna Sp. z o.o. 

Struktura dochodów ogółem gmin województwa opolskiego, co do głównych źródeł, nie uległa 

zmianie w porównaniu do lat poprzednich, a w samej strukturze nastąpiły niewielkie zmiany.  

W latach 2017-2019 udział dochodów własnych i subwencji ogólnej miał tendencję spadkową, 

natomiast dotacji celowych wzrostową.  
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W strukturze dochodów gmin województwa opolskiego w 2019 roku dominujący udział miały 

dochody własne – 46,4%. Dotacje celowe i subwencja ogólna stanowiły odpowiednio 31,0% i 22,6%. 

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

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

miejskich – 59,2%, a najmniejszy w gminach wiejskich – 40,1%. W gminach miejsko-wiejskich 

dochody te stanowiły 46,5% dochodów ogółem. 

W poszczególnych gminach udział dochodów własnych w dochodach ogółem był jeszcze 

bardziej zróżnicowany i zawierał się w przedziale od 25,9% w Lasowicach Wielkich do 65,4%  

w Gogolinie. 

Struktura dochodów własnych, na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nie uległa większym zmianom. 

T a b e l a  9 

Lp. 
Wyszczególnienie 

2018 r. 2019 r. 

tys. zł % tys. zł % 

Dochody własne 1 715 640 100,0 1 874 205 100,0 

1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 31 257 1,8 28 703 1,5 

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 632 721 36,9 698 296 37,3 

3. Podatek rolny 70 436 4,1 72 897 3,9 

4. Podatek od nieruchomości 500 281 29,2 514 159 27,4 

5. Podatek od środków transportowych 19 561 1,1 19 934 1,1 

6. Podatek od spadków i darowizn 3 974 0,2 4 497 0,2 

7. Opłata skarbowa 5 896 0,3 6 102 0,3 

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 921 1,8 32 726 1,7 

9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 87 072 5,1 109 274 5,8 

10. Pozostałe dochody własne 333 521 19,5 387 619 20,7 

Największy wzrost udziału (o 1,2 punktu procentowego) wystąpił w pozostałych dochodach 

własnych, a największy spadek odnotowano w podatku od nieruchomości (o 1,8 punktu 

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

w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,3%) i podatku od nieruchomości (27,4%). Pozostałe 

dochody własne stanowiły 20,7%. Inne źródła dochodów własnych nie przekroczyły w strukturze 

5,8%. 

Udział dotacji celowych w dochodach ogółem wyniósł 31,0%, osiągając w poszczególnych 

typach gmin: 31,7% - w miejsko-wiejskich, 31,3% - wiejskich oraz 27,3% - miejskich. W roku 2019 

dotacje celowe w największym stopniu zasiliły budżet gminy Ujazd – 43,2%, a w najmniejszym gminy 

Gogolin – 20,2%.  

Kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiła 73,4% 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 14,9%. Dotacje celowe na zadania własne stanowiły 9,3% ogółu dotacji. 

Pozostałe rodzaje dotacji celowych nie przekroczyły w strukturze poziomu 1,7%. 

Dotacje celowe otrzymane na inwestycje stanowiły średnio 4,9% w strukturze dochodów ogółem 

gmin, tj. o 0,2 punktu procentowego mniej niż przed rokiem. Gmina Ujazd otrzymała dotacje na 

inwestycje stanowiące 20,8% jej dochodów ogółem. Dotacje na inwestycje otrzymały wszystkie 

gminy z wyjątkiem gminy Tarnów Opolski. 

Subwencja ogólna stanowiła w strukturze dochodów ogółem 22,6%. W gminach miejskich 

subwencja wyniosła 13,5% dochodów ogółem, w gminach miejsko-wiejskich – 21,8%, a w gminach   

wiejskich – 28,6%. W poszczególnych gminach, największy udział subwencji ogólnej w dochodach 

ogółem wystąpił w Radłowie (45,5%), a najmniejszy w Kędzierzynie-Koźlu (12,3%). 

Strukturę wydatków poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki 5a i 5b oraz poniższy 

wykres. 
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W strukturze wydatków gmin ogółem w latach 2017-2019 udział wydatków bieżących 

naprzemiennie spadał i rósł. W 2019 r. wydatki bieżące stanowiły średnio 83,1% wydatków ogółem. 

   

Wśród wydatków bieżących dominujący udział miały pozostałe wydatki (43,4% wydatków 

ogółem). Najmniejszy udział pozostałych wydatków bieżących w strukturze wydatków ogółem 

wystąpił w gminie Ujazd (34,9%), a największy w gminie Pokój (57,9%). Kolejną pozycję w strukturze 

wydatków bieżących zajmowały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które osiągnęły 

poziom 33,5% wydatków ogółem. Najniższy udział tych wydatków w strukturze wystąpił w gminie 

Skarbimierz (21,8%), a najwyższy w gminie Ozimek (43,7%).  

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 14,5% w Lubrzy. 

Gmina Lubrza przekazała m.in. w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie 2 171 tys. zł, a w ramach dotacji 

podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury 735 tys. zł. 

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 0,6%. 

Największy udział wystąpił w gminie Skarbimierz (1,8%), a najmniejszy w gminie Rudniki (0,002%). 

Gminy: Zdzieszowice, Lubsza i Reńska Wieś 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 wiejskich – 15,2%,  

w gminach miejsko-wiejskich – 16,7%, a w gminach miejskich – 21,4%. Wyniki uzyskane przez 
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gminę Leśnica (31,4% wydatków) oraz przez gminę Lubsza (4,1% wydatków) wskazują na ogromne 

zróżnicowanie udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem poszczególnych gmin. 

Największy udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wystąpił w gminie Leśnica – 

31,4%, a najmniejszy w gminie Jemielnica - 3,9%. 

Strukturę wydatków ogółem, uwzględniającą poszczególne działy klasyfikacji budżetowej30 

przedstawiają załączniki 6a i 6b oraz poniższy wykres. 

 

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

poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 276 616 tys. zł, co stanowiło 31,1% wydatków gmin. 

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

– 34,2% w gminach wiejskich, 30,5% w gminach miejsko-wiejskich i 27,3% w gminach miejskich. 

Udział ten osiągnął skrajne wartości w Izbicku – 41,5% i w Nysie – 24,8%.  

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 wydatki w dziale 855 stanowiły 21,8% wydatków ogółem (896 623 tys. zł). 

Wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,3% wydatków ogółem) 

wyniosły 384 228 tys. zł i związane były z gospodarką ściekową, ochroną wód, gospodarką 

odpadami komunalnymi, oczyszczaniem miast i wsi, utrzymaniem zieleni, oświetleniem placów  

 
30 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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i dróg. Największy ich udział wystąpił w gminie Otmuchów – 26,5%, a najmniejszy w gminie Polska 

Cerekiew – 1,4%.  

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

383 059 tys. zł. Dotyczyły one przede wszystkim wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędów 

gmin.  

Struktura wydatków inwestycyjnych gmin różni się od struktury wydatków ogółem. 

 

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

i łączność (38,0%) i wyniosły one 253 507 tys. zł. Wydatki te wystąpiły we wszystkich gminach 

województwa opolskiego z wyjątkiem gminy Baborów oraz gminy Pakosławice. Najwyższą kwotę na 

inwestycje drogowe w zakresie budowy i przebudowy dróg oraz ulic gminnych poniosła gmina Nysa 

– 52 671 tys. zł. 

Kolejnym kierunkiem wydatkowania środków inwestycyjnych była gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska (23,1%). Wydatki inwestycyjne w 68 gminach wykonano w łącznej wysokości 

153 953 tys. zł. Środki te skierowano np. na zadania w zakresie oświetlenia ulic, rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej, modernizacji placów zabaw. Gmina Polska Cerekiew oraz gmina Zawadzkie nie 

poniosły wydatków inwestycyjnych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

Wydatki inwestycyjne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego stanowiły 7,7% ogółu 

wydatków, osiągając wielkość 51 182 tys. zł. Dotyczyły one między innymi wydatków związanych  

z rozwojem, poprawą stanu infrastruktury oraz ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. 

W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatki gmin stanowiły 7,0% wydatków ogółem (46 732 tys. zł). 

Wystąpiły one w 54 gminach województwa opolskiego. 
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Pozostałe wydatki inwestycyjne w gminach stanowiły w strukturze od 6,3% w działach 

związanych z oświatą (tj. łącznie w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna 

opieka wychowawcza) do 2,1% w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa. 

3.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

W roku 2019 gminy zrealizowały dochody ze środków europejskich i zagranicznych w łącznej 

kwocie 187 270 tys. zł, co stanowiło 4,6% ogółu ich dochodów (w roku 2018 – 4,7%). Gminy miejsko-

wiejskie uzyskały 106 727 tys. zł dochodów ze środków europejskich i zagranicznych, gminy 

wiejskie – 51 749 tys. zł, gminy miejskie – 28 794 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego dochody 

gmin ze środków europejskich i zagranicznych ogółem wzrosły o 17 741 tys. zł. 

T a b e l a  10 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Dynamika 
2018/2017 

(%) 

Dynamika 
2019/2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 40 051 169 529 187 270 423,3 110,5 

Udział w dochodach ogółem (%) 1,2 4,7 4,6 x x 

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

wykonały wydatki w łącznej wysokości 190 282 tys. zł, co stanowiło 4,6% wydatków ogółem gmin  

(w 2018 r. – 5,6%). Gminy miejskie wydatkowały ze środków europejskich i zagranicznych 

29 086 tys. zł, gminy wiejskie 47 286 tys. zł, a gminy miejsko - wiejskie – 113 910 tys. zł. Wydatki 

gmin na programy realizowane ze środków europejskich i zagranicznych spadły w 2019 r.  

o 19 899 tys. zł. 

T a b e l a  11 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Dynamika 
2018/2017 

(%) 

Dynamika 
2019/2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 63 594 210 181 190 282 330,5 90,5 

Udział w wydatkach ogółem (%) 1,9 5,6 4,6 x x 

 

3.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

Gminy województwa opolskiego planowały zamknąć rok budżetowy 2019 deficytem w łącznej 

wysokości 314 560 tys. zł. W wyniku wykonania budżetów osiągnęły łącznie znacznie mniejszy 

deficyt – 72 599 tys. zł (w 2018 r. łączny deficyt budżetowy wyniósł 165 600 tys. zł). Na taki rezultat 

złożyła się nadwyżka budżetowa wypracowana przez 33 gminy w wysokości 64 988 tys. zł oraz 

deficyt budżetowy w kwocie 137 587 tys. zł uzyskany przez 37 jednostki (w roku ubiegłym były 53 

budżety deficytowe). Największy deficyt wystąpił w gminie Nysa – 43 183 tys. zł, a najmniejszy  
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w gminie Świerczów – 47 tys. zł. Nadwyżka budżetowa osiągnęła skrajne wartości w gminie 

Kamiennik – 239 tys. zł i Byczyna – 10 957 tys. zł. Gmina Byczyna uzyskała w 2019 r. dochody 

majątkowe w wysokości 15 000 tys. zł z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Rycerska Byczyna  

Sp. z o.o., co miało wpływ na dodatni wynik budżetu. 

Nadwyżkę operacyjną wypracowały wszystkie gminy województwa opolskiego w łącznej 

wysokości 276 109 tys. zł. 

Uzyskane w 2019 r. przychody w wysokości 532 445 tys. zł stanowiły 106,7% założonego planu. 

W odniesieniu do roku 2018 ich wielkość ogółem wzrosła o 0,6%. 

Gminy zaciągnęły kredyty i pożyczki oraz wyemitowały obligacje w wysokości 293 700 tys. zł,  

tj. o 5,4% więcej niż przed rokiem.  

Przychody z tytułu wolnych środków31 wyniosły 178 992 tys. zł, a nadwyżka budżetowa z lat 

ubiegłych32 stanowiła kwotę 58 191 tys. zł. 

W strukturze przychodów ogółem największy udział miały przychody zwrotne z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 55,2%, a następnie wolne środki 

– 33,6%.  

Rozchody budżetowe gmin województwa opolskiego w 2019 r., w porównaniu do roku 

ubiegłego, zwiększyły się o 37,3% i stanowiły kwotę 173 706 tys. zł. Złożyły się na nie głównie spłaty 

rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości 172 101 tys. zł. 

W 2019 r. gminy udzieliły pożyczek z budżetu na łączną kwotę 1 605 tys. zł, podczas gdy przed 

rokiem kwota udzielonych pożyczek wyniosła 1 735 tys. zł. 

3.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe. 

Łączne zobowiązania finansowe gmin wyniosły 1 039 962 tys. zł i wzrosły o 12,6%  

w porównaniu do roku 2018. Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

wyemitowanych papierów wartościowych (1 039 957 tys. zł) stanowiła niemal 100% wszystkich 

zobowiązań. 

Wartość zobowiązań wymagalnych ogółem zmniejszyła się z 95 tys. zł w 2018 r. do poziomu 

5 tys. zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2019 r. wystąpiły w 5 gminach, w tym największe 

zobowiązania wystąpiły w gminie Domaszowice (3 tys. zł). W pozostałych gminach zobowiązania 

wymagalne były mniejsze niż 1 tys. zł. 

Średni poziom zadłużenia gmin województwa opolskiego mierzony relacją kwoty zobowiązań  

do wykonanych dochodów wyniósł 25,8%. W poszczególnych jednostkach wahał się od 0,0%  

 
31 Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
32 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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w Zdzieszowicach (gmina ta posiadała jedynie zobowiązania wymagalne w wysokości 342,40 zł) do 

106,4% 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. 

Trzy gminy województwa opolskiego na koniec 2019 roku nie posiadały żadnych zobowiązań: 

Lubsza, Reńska Wieś, Rudniki. 

Wysoki wskaźnik poziomu zadłużenia, przekraczający 50,0%, występował w 3 gminach: 

Byczynie (106,4%), Skarbimierzu (68,0%), Nysie (50,6%). Poziom zadłużenia nieprzekraczający 

10,0% zrealizowanych dochodów wystąpił w 15 gminach. 

Należności wymagalne gmin województwa opolskiego wyniosły 361 659 tys. zł i wzrosły 

o 2,4% w porównaniu do 2018 roku (tj. o kwotę 9 tys. zł). Należności wymagalne gmin w odniesieniu 

do ich dochodów wyniosły średnio 9,0%, przy czym najwyższe były w miastach - 19,5%, następnie 

w gminach miejsko-wiejskich - 8,4% i wiejskich - 5,1%. W poszczególnych gminach zróżnicowanie 

było jeszcze większe, gdyż poziom należności wymagalnych do dochodów najwyższy był w mieście 

Brzeg - 23,1%, a najniższy w gminie Jemielnica - 1,6%. Należności wymagalne pochodziły m.in.  

z czynszów, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, podatków i opłat lokalnych. 

4. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2019 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 2019 r. zrealizowało dochody w wysokości 1 141 372 tys. zł, co stanowiło 

102,1% zaplanowanej kwoty. Realizację budżetu miasta Opola przedstawiono w załączniku 8. 

Dochody bieżące wykonano w wysokości 956 250 tys. zł i stanowiły one 100,9% zaplanowanej 

kwoty, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 185 123 tys. zł, tj. 108,7% planu (załącznik 

19).  

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

i subwencja ogólna. Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 590 653 tys. zł,  

(101,7% planu), a dotacje celowe wykonano w wysokości 346 946 tys. zł (104,1% planu). 

Subwencja ogólna została przekazana do miasta w pełnej planowanej wysokości i wyniosła 

203 774 tys. zł.  
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Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 9 721 tys. zł, a udzielone ulgi i zwolnienia 

4 431 tys. zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń i rozłożenia na 

raty wyniosły 479 tys. zł.  

Wydatki miasta Opola zostały wykonane w wysokości 1 181 431 tys. zł, co stanowiło 95,4% 

planu rocznego. 

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 897 776 tys. zł, tj. 97,1% planu, a wydatki majątkowe 

w wysokości 283 655 tys. zł, tj. 90,5% planu. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynikało  

z niepełnej realizacji zadań inwestycyjnych.  

Realizacja planu wydatków bieżących według grup w mieście Opolu najniższa była  

w pozostałych wydatkach (95,4%), a najwyższa w wydatkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

(99,0%).  

W 2019 r. Miasto Opole dokonało wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji 

ogólnej dla powiatów w pełnej planowanej wysokości – 7 566 tys. zł. 

4.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

W 2019 r. dochody miasta Opola wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 15,6%  

(tj. o 154 174 tys. zł). Odnotowano wzrost zarówno dotacji celowych (o 41,1%) jak i subwencji 

ogólnej (o 13,7%) oraz dochodów własnych (5,1%). 

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

otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

i zagranicznych - o 68 555 tys. zł, a następnie na zadania z zakresu administracji rządowej  

- o 36 131 tys. zł. W ujęciu procentowym największy wzrost dotacji ogółem dotyczył porozumień z 

organami administracji rządowej – o 217,3%. Zmniejszyły się dotacje na zadania własne o 17,9%  

i dotacje otrzymane z funduszy celowych o 94,4%. 

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

programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych – o 67 907 tys. zł. 

W porównaniu do roku poprzedniego wzrosły 2 części subwencji ogólnej, tj. część 

równoważąca – o 31,9% i oświatowa – o 14,4%. Uzupełnienie subwencji ogólnej obniżyło się  

– o 82,8%, a część wyrównawcza nie wystąpiła. 

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 i podatek od nieruchomości. W ujęciu procentowym największy wzrost dotyczył wpływów  

z podatku od spadków i darowizn – o 41,1%. 
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Wydatki budżetu miasta Opola wzrosły w porównaniu do roku 2018 o 15,6% (o 159 117 tys. zł). 

Wzrost wydatków związany był zarówno z wyższymi wydatkami majątkowymi (o 27,6%) jak  

i bieżącymi (o 12,2%).  

Wydatki bieżące wzrosły we wszystkich grupach łącznie o 97 721 tys. zł, w tym najwięcej  

w grupie pozostałych wydatków – o 54 942 tys. zł i wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

– o 32 909 tys. zł.  

W ramach wydatków majątkowych wzrosły wydatki inwestycyjne - o 34,2%, tj. o 69 614 tys. zł, 

a zmalały wydatki związane z zakupem udziałów w spółkach (o 8 218 tys. zł). 

4.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody bieżące miasta Opola stanowiły 83,8% w ogólnej kwocie dochodów, a dochody 

majątkowe 16,2%. 

Strukturę dochodów ogółem miasta Opola w latach 2017-2019 w podziale na dochody własne,  

dotacje celowe i subwencję ogólną zobrazowano na poniższym wykresie. 

 

W strukturze dochodów miasta Opola w całym analizowanym okresie przeważały dochody 

własne, jednak ich udział z roku na rok zmniejszał się i w 2019 r. wyniósł 51,7%. Drugie pod 

względem wielkości źródło dochodów miasta Opola w roku 2018 i 2019 stanowiły dotacje celowe. 

Udział dotacji celowych znacznie wzrósł w ostatnich dwóch latach, na co miał wpływ zarówno wzrost 

dotacji ze środków europejskich i zagranicznych, jak i dotacji na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Subwencja ogólna w strukturze dochodów miasta Opola w 2019 r. wyniosła 

17,9%. 

W roku 2019 do najwydajniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola należały udziały 

w podatku dochodowym od osób fizycznych (20,7% dochodów ogółem) i podatek od nieruchomości 
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(11,0% dochodów ogółem). Pozostałe dochody własne stanowiły - 7,4%, wpływy z usług - 3,2%, a 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2,5%. Inne źródła dochodów własnych 

zajmowały w strukturze dochodów udział, który nie przekroczył 2,0%. 

W ramach dotacji celowych w strukturze dochodów miasta Opola w 2019 r. dominowały dotacje 

na realizację zadań z udziałem środków europejskich i zagranicznych oraz dotacje na zadania z 

zakresu administracji rządowej. Udział tych dotacji w strukturze dochodów ogółem miasta wyniósł 

odpowiednio 16,0% i 12,8%. 

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 146 608 tys. zł 

przeznaczono m.in. na wypłatę świadczenia wychowawczego 85 045 tys. zł i świadczenia w ramach 

programu „Dobry start” 3 882 tys. zł. 

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

na pomoc społeczną, oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz rodzinę. 

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

W 2019 r. udział subwencji ogólnej z budżetu państwa w strukturze dochodów miasta wyniósł 

17,9% i obniżył się o 0,3 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Subwencja dla 

miasta Opola składała się z części:  

- oświatowej wynoszącej 189 352 tys. zł (16,6% dochodów ogółem), 

- równoważącej w kwocie 14 418 tys. zł (1,2% dochodów ogółem), 

- uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 304 tys. zł (0,03% dochodów ogółem)33. 

Strukturę wydatków miasta Opola w latach 2017-2019 w podziale na bieżące i majątkowe 

przedstawiono na poniższym wykresie. 

 
33 Dochody przekazane miastu Opolu w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej pochodziły ze środków rezerwy subwencji 
ogólnej. Środki te przyznano w 2019 r. tym powiatom, które w 2018 r. 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. 
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 W 2019 r. w strukturze wydatków nastąpiły korzystne zmiany polegające na wzroście udziału 

wydatków majątkowych z 21,7% na koniec roku poprzedniego do poziomu 24,0%. Wydatki bieżące 

stanowiły 76,0% ogółu wydatków miasta Opola.  

 

W łącznej kwocie wydatków ogółem największą grupę stanowiły pozostałe wydatki bieżące 

34,7% oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32,3%. Dotacje udzielone z budżetu 

miasta Opola stanowiły 8,4% wydatków ogółem. 

W ramach wydatków majątkowych 96,2% stanowiły wydatki inwestycyjne, a pozostałą część 

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

w Opolu i Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. oraz na objęcie udziałów w celu 

utworzenia przez Miasto Opole spółki akcyjnej działającej pod nazwą OKS ODRA OPOLE S.A. 
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Strukturę wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy 

wykres. 

 

Największą część wydatków miasto Opole przeznaczyło na oświatę oraz edukacyjną opiekę 

wychowawczą – 335 425 tys. zł (28,4% ogółu wydatków). Wydatki obejmowały przede wszystkim 

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

liceów, techników, szkół branżowych, artystycznych oraz innych jednostek oświatowych takich jak 

Centrum Kształcenia Zawodowego, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna.  

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

i łączność wydatkowano 260 977 tys. zł, tj. 22,1% ogółu wydatków. Środki finansowe w dziale 

przeznaczone zostały głównie na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły 

między innymi rekompensaty związanej ze świadczeniem przez operatora Miejski Zakład 

Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacji miejskiej w Opolu, remontów nawierzchni jezdni, remontów chodników, oznakowania 

poziomego i pionowego jezdni, utrzymania sygnalizacji świetlnej, utrzymania zieleni i drzewostanu. 

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

148 523 tys. zł, które zajmowały 12,6% w strukturze wydatków ogółem. Zgodnie z ustawą o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu realizowało zadanie 

polegające na przyznawaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego 

programu pn. „Rodzina 500+”, dla uczniów rozpoczynających rok szkolny realizowano wypłatę 

0,0 10,0 20,0 30,0

Dział 600

Dział 700

Dział 710

Dział 750

Dział 754

Dział 758

Dział 801 i 854

Dział 852 i 853

Dział 855

Dział 900

Dział 921

Dział 926

Pozostałe działy

22,1

4,0

1,4

5,8

2,2

1,2

28,4

5,5

12,6

8,5

2,3

3,6

2,5

Struktura wykonanych wydatków ogółem według 
działów w Opolu w 2019 roku (%)



 30 

świadczenia w ramach programu „Dobry start” oraz innych świadczeń (m.in. zasiłków rodzinnych z 

dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia 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 – 194 847 tys. zł (71,4%). Przeprowadzone największe 

inwestycje to Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do  

ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej oraz projekt Czysta 

komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz 

modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I. Inną ważną inwestycją 

drogową prowadzoną od 2019 r. przez miasto Opole jest zadanie „Poprawa funkcjonowania systemu 

transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu 

drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”. Wymienione zadania realizowano ze 

współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

W ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano 

30 936 tys. zł (11,3% wydatków inwestycyjnych). Największymi realizowanymi projektami były 
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Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów 

przyległych w Opolu – etap I i II oraz Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola – etap I. 

W strukturze wydatków inwestycyjnych miasta Opola kolejną część zajmowały wydatki w dziale 

700 – Gospodarka mieszkaniowa - 6,1%, które wyniosły 16 694 tys. zł. Inwestycje dotyczyły między 

innymi opracowania projektów zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe, doposażenia placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne. Najwięcej 

środków (12 362 tys. zł) wykorzystano na nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości 

przeznaczonych pod usługi, aktywność gospodarczą, drogi i zieleń o łącznej powierzchni  

20,4446 ha. 

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  

181 861 tys. zł, co stanowiło 15,9% ogółu dochodów. W porównaniu do roku ubiegłego, były one 

wyższe o 60,0%. 

T a b e l a  12 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Dynamika 
2018/2017 

% 

Dynamika 
2019/2018 

% 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 43 881 113 656 181 861 259,0 160,0 

Udział w dochodach ogółem (%) 5,1 11,5 15,9 x x 

W ramach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich i zagranicznych miasto 

Opole wykonało wydatki w wysokości 164 971 tys. zł, co stanowiło 14,0% ogółu wydatków.  

W porównaniu do roku ubiegłego, kwota ta była wyższa o 38,5%.  

T a b e l a  13 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Dynamika 
2018/2017 

% 

Dynamika 
2019/2018 

% 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 44 601 119 096 164 971 267,0 138,5 

Udział w wydatkach ogółem (%) 5,2 11,6 14,0 x x 

 

4.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

Miasto Opole planowało zamknąć rok budżetowy deficytem budżetowym w wysokości  

119 881 tys. zł, a zamknęło deficytem w wysokości 40 059 tys. zł. W roku 2018 deficyt budżetowy 

miasta Opola wyniósł 35 117 tys. zł.  
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Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w 2019 roku była dodatnia, co 

oznaczało osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w kwocie 58 474 tys. zł. 

Przychody miasta na prawach powiatu zostały wykonane w wysokości 149 216 tys. zł  

(tj. 97,3% planu). Głównym źródłem przychodów były kredyty zaciągnięte na rynku krajowym  

i zagranicznym w łącznej kwocie 96 004 tys. zł (64,3% ogółu przychodów). Przychody w kwocie 

49 322 tys. zł pochodziły z wolnych środków, a pozostałe 3 890 tys. zł ze spłat pożyczek przez 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Park Naukowo - Technologiczny w Opolu 

Sp. z o. o. 

Rozchody budżetowe na spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji zaplanowane  

w wysokości 28 016 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 28 013 tys. zł. Rozchody z tytułu 

udzielonej z budżetu pożyczki dla spółki wykonano w wysokości 2 500 tys. zł (45,5% planu).  

4.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Zobowiązania miasta Opola wyniosły ogółem 346 308 tys. zł. Na kwotę zadłużenia złożyły się34 

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 256 906 tys. zł, z tytułu wyemitowanych 

obligacji w wysokości 89 400 tys. zł, z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do 

umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – 2 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego zobowiązania 

miasta zwiększyły się o 24,4%. 

Poziom zadłużenia miasta Opola mierzony relacją kwoty zobowiązań do wykonanych 

dochodów wyniósł 30,3% (w roku 2018 – 28,2%).  

Należności wymagalne Opola wyniosły 98 651 tys. zł (8,6% w relacji do dochodów 

wykonanych) i były wyższe o 7,2% niż w roku ubiegłym. Na kwotę wymagalnych należności złożyły 

się m.in. nieuregulowane należności czynszowe za lokale mieszkalne i użytkowe pozostające  

w zasobie miasta Opola, należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego. 

5. WYKONANIE BUDŻETÓW POWIATÓW W 2019 R. 

W 2019 r. na tle powiatów województwa opolskiego wyróżniała się sytuacja powiatu 

kluczborskiego. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na podstawie art. 10a ustawy  

o regionalnych izbach obrachunkowych35 uchwałą z dnia 22 maja 2019 r. postanowiło  

o sporządzeniu raportu o stanie gospodarki finansowej Powiatu Kluczborskiego36. Przesłanką 

 
34 Zobowiązania wymagalne w wysokości 1,91 zł pominięto z uwagi na marginalne znaczenie. 
35 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137). 
36 Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 16/24/2019 z dnia 22 maja 2019 r. 
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sporządzenia raportu było zagrożenie wykonywana przez powiat zadań publicznych rozumiane jako 

zdolność do terminowej obsługi zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu 

terytorialnego. W sporządzonym raporcie ujęto syntezę działań Izby związanych z gospodarką 

finansową powiatu, wskazano na przyczyny załamania się jego finansów oraz odniesiono się do 

proponowanych przez organy powiatu środków zmierzających do poprawy jego sytuacji finansowej. 

5.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

W roku 2019 powiaty województwa opolskiego osiągnęły dochody w wysokości 936 010 tys. zł, 

co stanowiło 99,7% zaplanowanej kwoty. W poszczególnych powiatach realizacja planu dochodów 

wahała się od 94,6% w kluczborskim do 103,6% w kędzierzyńsko-kozielskim. 

Zbiorcze wykonanie budżetów powiatów w 2019 r. przedstawia załącznik 9, a realizację 

budżetów poszczególnych powiatów załączniki 10, 19 i 20. 

Łączne planowane dochody bieżące powiatów w wysokości 848 174 tys. zł zostały zrealizowane  

w 100,2%. W poszczególnych powiatach realizacja planu dochodów bieżących wyniosła od 94,8%  

w kluczborskim do 104,9% w opolskim. Wykonanie dochodów majątkowych (87 836 tys. zł) przez 

powiaty stanowiło 95,2% planu, przy czym najniższe wykonanie było w powiecie opolskim (72,1%),  

a najwyższe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (144,4%). 

Dochody własne powiaty wykonały w wysokości 370 413 tys. zł, co stanowiło 101,0% 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 (98,9%).  

Subwencja ogólna przekazana powiatom wyniosła 355 240 tys. zł. 

Wykonanie dotacji celowych wyniosło 210 357 tys. zł, tj. 96,7% planu. W najmniejszym stopniu 

został wykonany plan dotacji na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich i zagranicznych – 89,4%, a ponadplanowe kwoty dotacji osiągnięto z funduszy celowych – 

100,7%. 

Wydatki powiatów zostały wykonane w łącznej wysokości 977 034 tys. zł, co stanowiło 95,6% 

planu rocznego. Realizacja planu wydatków ogółem wahała się od 91,8% w powiecie prudnickim do 

98,9% w powiecie krapkowickim. 

Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 800 291 tys. zł (95,8% planu),  

a wydatków majątkowych kwotą 176 743 tys. zł (95,0% planu).  
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5.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody ogółem powiatów województwa opolskiego w 2019 r. wzrosły o 5,1% w porównaniu 

do roku poprzedniego. Dochody wzrosły w 7 powiatach, z czego w największym stopniu w powiecie 

oleskim – o 24,1%, a zmniejszyły się w 4 powiatach, najbardziej w prudnickim - o 8,2%. 

Dochody własne w stosunku do roku 2018 wzrosły o 44 978 tys. zł (o 13,8%), na co miał wpływ 

wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 9,8%) oraz pozostałych dochodów 

własnych (o 19,3%). Udziały powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych obniżyły się  

o 5,2%, 

Wzrost dochodów własnych wystąpił we wszystkich powiatach z wyjątkiem powiatu 

prudnickiego. 

Dynamikę dochodów i wydatków ogółem poszczególnych powiatów województwa opolskiego 

przedstawiono w załączniku 10, a w załączniku 12a dynamikę dochodów własnych. 

Subwencja ogólna przekazana z budżetu państwa w 2019 roku powiatom województwa 

opolskiego była o 8,9% wyższa od uzyskanej w 2018 roku (kwotowo o 29 168 tys. zł). Wzrosły 

wszystkie części subwencji ogólnej. 

Dochody powiatów z tytułu dotacji celowych obniżyły się w analizowanym okresie  

o 28 319 tys. zł, tj. o 11,9%. Na tak wysoki spadek dotacji celowych wpływ miało przede wszystkim 

zmniejszenie dotacji na zadania własne (o 22 215 tys. zł), dotacji otrzymanych w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych (o 15 792 tys. zł) i dotacji na 

porozumienia pomiędzy j.s.t. (o 1 546 tys. zł). W 2019 r. w powiatach wzrosły dotacje na zadania z 

zakresu administracji rządowej o 11 090 tys. zł i na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej o 393 tys. zł.  

W zakresie dotacji na inwestycje największy spadek dotyczył dotacji na zadania własne  

(o 21 350 tys. zł) oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

i zagranicznych (o 12 511 tys. zł).  

Wydatki powiatów w 2019 roku wyniosły 977 034 tys. zł i zwiększyły się o 6,4% w porównaniu 

do roku poprzedniego. Odnotowano wzrost wydatków bieżących o 7,6% i wydatków majątkowych  

o 1,3%.  

Wzrost wydatków ogółem odnotowano w 8 powiatach województwa opolskiego i wyniósł on od 

2,4% w powiecie opolskim do 32,1% w powiecie oleskim. Wydatki powiatów namysłowskiego, 

prudnickiego i strzeleckiego były niższe niż w roku ubiegłym. 

W 2019 roku w grupie wydatków bieżących wzrosły wszystkie jej składowe. Wzrost ten 

kształtował się od 0,9% w wydatkach na dotacje udzielane z budżetu do 66,4% w wydatkach na 

obsługę długu. Kwotowo największy wzrost dotyczył wynagrodzeń wraz z pochodnymi  

– o 34 361 tys. zł. 



 35 

Wydatki majątkowe powiatów wzrosły w 2019 roku o 2 298 tys. zł (1,3%), z czego wydatki 

inwestycyjne wzrosły o 3 193 tys. zł (1,9%), a wydatki na zakup akcji i udziałów zmniejszyły się  

o 895 tys. zł (31,0%). 

5.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody bieżące w ogólnej kwocie dochodów powiatów stanowiły 90,6%, a dochody 

majątkowe 9,4%. Najniższy udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wystąpił  

w powiecie kluczborskim (2,2%), a najwyższy w powiecie oleskim (20,0%). 

Strukturę dochodów poszczególnych powiatów województwa opolskiego w roku 2019 przedstawiają 

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

w latach 2017-2019.  

 

W strukturze dochodów powiatów w 2019 r. nastąpiła korzystna zmiana polegająca na tym, że 

największy udział miały dochody własne (39,6%). W latach poprzednich w strukturze powiatów 

dominowała przekazywana z budżetu państwa subwencja ogólna, a dopiero na drugim miejscu były 

dochody własne, a następnie dotacje celowe. 

W 2019 r. udział dochodów własnych w dochodach ogółem w poszczególnych powiatach wahał 

się od 29,5% w powiecie oleskim do 56,2% 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 – 23,4%, a największy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 

62,9%. 

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

18,1% ich kwoty. W budżetach poszczególnych powiatów, wpływy z usług charakteryzowały się 
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znaczną rozpiętością udziału: od 1,7% w powiecie krapkowickim do 64,6% 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 4,7% dochodów własnych. Najmniejszy jej udział wystąpił  

w budżecie powiatu głubczyckiego (2,5%), a największy w budżecie powiatu oleskiego (6,1%). 

Subwencja ogólna stanowiła 37,9% w strukturze dochodów powiatów ogółem. Największy 

udział w dochodach ogółem miała część oświatowa subwencji ogólnej, stanowiąc 28,9%. 

Pozostałe części subwencji ogólnej to: część wyrównawcza (6,8% dochodów ogółem), część 

równoważąca (1,9%) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej (0,3%). 

Najniższy udział subwencji ogólnej w dochodach odnotowano w powiecie głubczyckim  

– 24,2%, a najwyższy w powiecie oleskim – 46,7%. 

Dochody powiatów z tytułu dotacji celowych stanowiły w analizowanym okresie 22,5% ogółu 

dochodów powiatów. Najniższy udział dotacji celowych w strukturze dochodów odnotowano  

w powiecie opolskim – 12,7%, a najwyższy w powiecie oleskim – 30,5%. 

W ogólnej kwocie dotacji celowych najważniejszą pozycję zajmowały dotacje na zadania  

z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 11,8% dochodów. Dotacje w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych stanowiły 5,4%, a dotacje na 

zadania własne 3,4% ogółu dochodów. Pozostałe rodzaje dotacji zajmowały łącznie 1,9%  

w strukturze dochodów. 

W ogólnej kwocie dochodów powiatów, dotacje na inwestycje stanowiły łącznie 5,8%. 

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

poniższe wykresy. 
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Wydatki bieżące powiatów w 2019 roku stanowiły 81,9% ogółu wydatków. Najniższy udział 

wydatków bieżących w wydatkach ogółem wystąpił w powiecie nyskim – 72,4%, a najwyższy  

w powiecie namysłowskim – 92,0%.  

 

 

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

stanowiły 52,5%. Wydatki te miały najmniejszy udział w strukturze wydatków powiatu nyskiego 

(47,4%), a najwyższy w powiatach głubczyckim i prudnickim (60,9%). 

Kolejną pozycję zajmowały pozostałe wydatki bieżące (23,1% ogółu wydatków). Najniższy udział 

tych wydatków w strukturze był w powiecie nyskim (17,8%), a najwyższy w powiecie opolskim 

(30,1%). 

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

w strukturze wydatków wyniósł od 0,8% w powiecie prudnickim do 11,3% w powiecie strzeleckim. 

Wydatki na obsługę długu wyniosły 0,8% łącznych wydatków powiatów. W poszczególnych 

jednostkach ich udział ukształtował się w przedziale od 0,05% w powiecie opolskim do 3,8%  

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 18,1%. Największy 

udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem wystąpił w powiecie: nyskim – 27,6%, 

a najmniejszy w powiecie namysłowskim – 8,0%. Powiat nyski wydatkował w 2019 r. znaczne środki 

na przebudowę dróg, realizację projektu Zintegrowany Transport Subregionu Południe. Środki 

kierowano również na zakup pojazdów i sprzętu, w tym komputerowego, rewitalizację Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, prace budowlane pomieszczeń bursy, realizację projektu  

„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” i wiele innych zadań. 
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Struktura wydatków powiatów w 2019 roku (%)

  Bieżące - 81,9%   Wynagrodzenia i pochodne - 52,5%
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  Wydatki na obsługę długu - 0,8%   Majątkowe - 18,1%
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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 – 349 596 tys. zł. Wydatki te stanowiły 35,8% 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 - 152 537 tys. zł,  

a stanowiły one 15,6% ogółu wydatków.  

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

wydatkowano łącznie 142 383 tys. zł (14,6%).  

Kolejnym kierunkiem wydatkowania środków przez powiaty była administracja publiczna. 

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna – wyniosły 111 053 tys. zł i stanowiły 11,4% ogółu 

wydatków. 

Struktura wydatków inwestycyjnych odbiega od struktury wydatków ogółem, co zaprezentowano 

na poniższym wykresie. 
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Powiaty województwa opolskiego największą część wydatków inwestycyjnych ponosiły w dziale 

600 – Transport i łączność – 63,5% (111 043 tys. zł). Wydatki na drogi wystąpiły we wszystkich 

powiatach, a ich udział kształtował się w przedziale od 31,3% w powiecie brzeskim do 94,3%  

w powiecie oleskim. Wydatki kierowano głównie na inwestycje drogowe. 

Drugą grupę wydatków inwestycyjnych stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie 11,5% 

(20 026 tys. zł). Wystąpiły one we wszystkich powiatach z wyjątkiem powiatu kluczborskiego,  

a rozpiętość udziału kształtowała się od 0,9% w powiecie głubczyckim do 30,6% w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim. 

Kolejną grupę wydatków inwestycyjnych stanowiły wydatki na ochronę zdrowia – 8,6% 

(14 950 tys. zł). Wystąpiły one tylko w 8 powiatach z rozpiętością od 0,1% w powiecie nyskim do 

47,0% w powiecie brzeskim. 

Wydatki inwestycyjne w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa poniosło 5 powiatów. Udział 

tych wydatków w wydatkach inwestycyjnych ogółem wyniósł 5,0% (8 772 tys. zł). 

Wydatki inwestycyjne powiatów w pozostałych działach miały marginalny udział.  

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 

51 356 tys. zł, stanowiąc 5,5% ogółu dochodów (w roku ubiegłym 8,4% dochodów). W 2019 roku 

wystąpiły one we wszystkich powiatach. W odniesieniu do roku poprzedniego dochody te obniżyły 
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się o 31,7%. Najmniejszy udział tych środków w dochodach wystąpił w powiecie kluczborskim – 

1,6%, a największy w powiecie oleskim – 13,7%.  

T a b e l a  14 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Dynamika 
2018/2017 

% 

Dynamika 
2019/2018 

% 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 37 076 75 174 51 356 202,8 68,3 

Udział w dochodach ogółem (%) 4,6 8,4 5,5 x x 

W ramach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich i zagranicznych, 

powiaty wydatkowały kwotę 61 207 tys. zł, co stanowiło 6,3% ogółu wydatków (w 2018 roku – 6,6% 

wydatków). W porównaniu do roku 2018 kwota wydatków związanych z realizacją umów na 

programy finansowane ze środków europejskich i zagranicznych wzrosła o 0,5%. Ponosiły je 

wszystkie powiaty województwa opolskiego. Najmniejszy udział środków unijnych i zagranicznych 

w wydatkach ogółem wystąpił w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim – 1,7%, a największy –15,2 % 

w oleskim.  

T a b e l a  15 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Dynamika 
2018/2017 

% 

Dynamika 
2019/2018 

% 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 40 090 60 922 61 207 152,0 100,5 

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

 

5.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

W 2019 r. powiaty województwa opolskiego planowały zamknąć rok budżetowy łącznym 

deficytem w wysokości 83 126 tys. zł. W wyniku wykonania dochodów i wydatków (per saldo) 

uzyskały mniejszy deficyt budżetowy (41 024 tys. zł). Nadwyżkę budżetową osiągnęło na koniec 

roku 5 powiatów w łącznej wysokości 10 455 tys. zł. Deficyt budżetowy w wysokości 51 479 tys. zł 

uzyskało 6 powiatów. Najwyższą nadwyżkę budżetową osiągnął powiat opolski (6 685 tys. zł),  

a największy deficyt powiat kluczborski (17 921 tys. zł). 

Nadwyżkę operacyjną, z wyjątkiem powiatu kluczborskiego, uzyskały wszystkie powiaty 

województwa opolskiego w łącznej wysokości 51 236 tys. zł. W powiecie kluczborskim deficyt 

operacyjny wyniósł 3 353 tys. zł. Ponadto w powiecie kluczborskim zarówno po stronie planu jak  

i wykonania nie została spełniona relacja, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych, co świadczyło o niedostosowaniu poziomu wydatków bieżących do osiąganych 

dochodów bieżących.  
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Przychody powiatów wzrosły o 33,6% i wyniosły 170 090 tys. zł, a ich plan wykonano  

w 110,8%. Głównym źródłem przychodów powiatów były kredyty, pożyczki i obligacje – 

99 126 tys. zł (58,3% ogółu przychodów). W przypadku powiatu kluczborskiego przychody  

w wysokości 62 473 tys. zł dotyczyły pożyczki z budżetu państwa, która została przekazana  

w związku z realizacją Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Kluczborskiego. Łączna 

kwota przychodów powiatów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wzrosła 

o 22,9% w stosunku do roku ubiegłego. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 60 460 tys. zł 

stanowiły 35,5% w strukturze przychodów i wzrosły o 65,0% w porównaniu do roku poprzedniego. 

W 2019 r. tylko powiat opolski posiadał nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 10 480 tys. zł, a powiat 

nyski uzyskał wpływy do budżetu z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.  

Rozchody powiatów, w porównaniu do roku ubiegłego, uległy zwiększeniu o 146,1% i zostały 

zrealizowane w wysokości 70 022 tys. zł. Na tak duży wzrost rozchodów miało wpływ dokonanie 

przez powiat kluczborski spłaty dotychczasowych zobowiązań w wysokości 45 536 tys. zł ze 

środków pochodzących z pożyczki otrzymanej z budżetu państwa.  

Rozchody powiatów obejmowały niemal w całości spłaty rat kredytów i pożyczek wraz  

z wykupem obligacji, które nie posiadają rynku wtórnego. W 2019 r. tylko powiat nyski udzielił ze 

swojego budżetu pożyczki w wysokości 3 500 tys. zł. 

5.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Łączne zobowiązania powiatów wyniosły 262 796 tys. zł (w 2018 roku – 218 599 tys. zł), a ich 

kwota zwiększyła się o 20,2% w stosunku do roku 2018. 

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów 

wartościowych stanowiła 100% wszystkich zobowiązań powiatów. 

Poziom zadłużenia powiatów, mierzony relacją kwoty zobowiązań do wykonanych dochodów, 

wyniósł 28,1%. W poszczególnych jednostkach wskaźnik ten kształtował się na poziomie od 1,4% 

w powiecie opolskim do 104,8% w powiecie kluczborskim. W powiecie kluczborskim w okresie 

realizacji programu postępowania naprawczego łączna kwota zobowiązań na koniec 2019 r. 

wyniosła 82 974 tys. zł, a kwota zrealizowanych dochodów 79 193 tys. zł. Obsługa tak wysokiego 

zadłużenia wymaga od powiatu bezwzględnej realizacji założeń z programu postępowania 

naprawczego oraz przestrzegania warunków udzielonej z budżetu państwa pożyczki. 

Należności wymagalne powiatów województwa opolskiego wyniosły 18 617 tys. zł i wzrosły  

w stosunku do roku poprzedniego o 3,1%. Należności wymagalne w relacji do dochodów 

wykonanych powiatów wyniosły średnio 2,0%, najwięcej w powiecie brzeskim 5,6%, a najmniej  

w powiecie oleskim 0,3%. 
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6. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA SAMORZĄDOWEGO W 2019 R. 

6.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody województwa samorządowego w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 

550 832 tys. zł, co stanowiło 100,8% przyjętego planu. Wielkości dochodów i wydatków według ich 

rodzaju obrazuje załącznik 16. 

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 156 576 tys. zł (106,9% przyjętego planu). 

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych wyniosło: 100,9% w udziałach w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 107,9% w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, 

a pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie 113,8% planu. 

Dochody z tytułu dotacji celowych wykonano w wysokości 290 982 tys. zł, tj. w 98,0%. 

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

zrealizowane poniżej przyjętego planu. Ich realizacja wahała się od 42,9% w dotacjach na zadania 

realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej do 99,8% w dotacjach na 

zadania z zakresu administracji rządowej. 

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

w wysokości 103 274 tys. zł. 

Dochody majątkowe województwa samorządowego wyniosły 162 418 tys. zł, a dochody 

bieżące – 388 414 tys. zł i zostały zrealizowane odpowiednio w 98,4% i 101,8%. 

W 2019 r. województwo samorządowe zrealizowało wydatki w wysokości 510 222 tys. zł, co 

stanowiło 96,2% przyjętego planu. Wydatki bieżące wyniosły 308 170 tys. zł i zostały zrealizowane 

w 96,3%. Realizacja planu wydatków bieżących wahała się od 87,0% w wydatkach na obsługę długu 

do 97,8% w wynagrodzeniach wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe wyniosły 202 052 tys. zł  

i stanowiły 96,0% planu.  

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 6,0%, co wynikało głównie ze wzrostu 

subwencji ogólnej o 27,0% i dochodów własnych o 5,0%. 

Dochody majątkowe zmalały o 5,8% natomiast dochody bieżące wzrosły o 11,9%. Wpływy  

z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zmalały o 1,9% (tj. o 1 938 tys. zł),  

a w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 9,7% (tj. o 3 276 tys. zł). Ogólna kwota 

udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosła o 1 338 tys. zł tj. o 1,0%. 

Dotacje celowe otrzymane przez województwo samorządowe wzrosły o 0,6%, jednak  
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w niektórych rodzajach dotacji nastąpił ich spadek. Największy spadek dotacji celowych wystąpił  

w grupie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej o 75,1%, a najmniejszy w dotacjach na inwestycje w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich i zagranicznych o 6,5%.  

Subwencja ogólna w województwie samorządowym wzrosła o 27,0%, w tym część regionalna 

o 91,0%, część wyrównawcza o 24,5%, część oświatowa o 6,4%, natomiast uzupełnienie subwencji 

ogólnej zmalało o 4,9%. 

Wydatki ogółem województwa samorządowego w 2019 r. wzrosły o 2,5% (12 351 tys. zł)  

w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki bieżące wzrosły średnio o 7,1%. W tej grupie wydatków 

nastąpił spadek wydatków na obsługę długu o 13,7%. W pozostałych grupach wydatków bieżących 

nastąpił wzrost, który wahał się od 2,3% w grupie dotacji bieżących z budżetu do 20,7% w grupie 

pozostałych wydatków.  

W stosunku do roku poprzedniego zmalały wydatki majątkowe o 3,9%, tj. o 8 166 tys. zł. 

6.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Strukturę dochodów województwa samorządowego według ważniejszych źródeł dochodów 

w latach 2017 - 2019 przedstawia wykres. 

 

Struktura dochodów województwa samorządowego w 2019 ogółem, co do głównych źródeł, nie 

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

52,8%. Ich udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 2,9 punktu procentowego  

w stosunku do roku ubiegłego. Dotacje na inwestycje wyniosły 157 963 tys. zł, stanowiąc 54,3% 

ogólnej kwoty dotacji otrzymanych przez województwo. W kwocie tej 147 616 tys. zł to dotacje na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych. 
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Na drugim miejscu w strukturze dochodów ogółem z udziałem 28,4% były dochody własne. Ich 

udział w strukturze zmalał o 0,3 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 18,0%, natomiast  

z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6,7% uzyskanych dochodów ogółem. 

Pozostałe dochody własne wyniosły 20 106 tys. zł, co stanowiło 3,7% 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  

napojów alkoholowych oraz z tytułu dzierżawy. 

W 2019 r. subwencja ogólna dla województwa stanowiła w strukturze dochodów 18,8%. Udział 

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

zwiększeniu o 3,2 punktu procentowego. W strukturze dochodów ogółem część wyrównawcza 

subwencji stanowiła 13,7%, część regionalna 2,5%, część oświatowa 2,2%, a uzupełnienie 

subwencji ogólnej – 0,4%. Środki z rezerwy subwencji ogólnej stanowiące uzupełnienie subwencji 

ogólnej przeznaczono na dofinansowanie inwestycji drogowych tj. przebudowy drogi wojewódzkiej 

nr 463 w dwóch odcinkach oraz przebudowy mostu  w ciągu tej samej drogi wojewódzkiej. 

Dochody majątkowe stanowiły w strukturze dochodów ogółem 39,6%, natomiast dochody 

bieżące 60,4%. 

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

wydatki bieżące. 
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Z analizy struktury wydatków województwa opolskiego w latach 2017-2019 wynika, że  

w analizowanym roku nastąpiło nieznaczne zmniejszenie udziału wydatków majątkowych (o 2,6 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 

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 17,9%, a wydatki na obsługę długu publicznego 0,7%. 

Kwoty ujęte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wskazują główne kierunki 

wydatkowania środków finansowych województwa samorządowego. 
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Struktura wydatków województwa samorządowego 
w 2019 roku (%)

  Bieżące - 60,4%   Wynagrodzenia i pochodne - 17,9%

  Pozostałe wydatki bieżące - 14,5%   Dotacje - 27,4%

  Wydatki na obsługę długu - 0,7%   Majątkowe - 39,6%
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Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wydatków województwo poniosło w dziale  

600 – Transport i łączność – 53,2% (271 229 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 10,5% (53 699 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 8,1% (41 509 tys. zł) ogółu 

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

realizację różnego rodzaju projektów z zakresu upowszechniania edukacji.  

Wydatki na pomoc społeczną (działy 852 i 853) stanowiły 7,4% (37 684 tys. zł) wszystkich 

wydatków. Większość środków wydatkowanych w obszarze zadań z zakresu polityki społecznej 

przeznaczona była na zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego w latach 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego wraz z Pomocą Techniczną. Wydatki dotyczyły realizacji działań, poddziałań 

konkursowych, projektów własnych oraz Pomocy Technicznej. 
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Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 6,7% (34 306 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 – 

84,9%. Wydatki w tym obszarze dotyczyły inwestycji na drogach wojewódzkich i mostach. Zadania 

te realizowano między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020.  

W pozostałych działach wydatki inwestycyjne nie przekroczyły udziału 4,0%. 

6.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

Województwo samorządowe w 2019 roku otrzymało dochody ze środków europejskich  

i zagranicznych w wysokości 199 337 tys. zł, co stanowiło 36,2% ogółu dochodów (w 2018 roku  

– 38,5%). W porównaniu do roku poprzedniego, zmalały one o 0,2%. 
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T a b e l a  16 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Dynamika 
2018/2017 

Dynamika 
2019/2018 

 (%)  (%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 169 628 199 751 199 337 117,8 99,8 

Udział w dochodach ogółem (%) 35,4 38,5 36,2 x x 

Z ogólnej kwoty wydatków samorząd województwa przeznaczył 198 391 tys. zł na realizację 

zadań finansowanych z udziałem funduszy europejskich i zagranicznych, co stanowiło 38,9% 

wszystkich wydatków (w roku 2018 – 40,4%). Wydatki zmniejszyły się w porównaniu do roku 

ubiegłego o 1,4%. 

T a b e l a  17 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Dynamika 
2018/2017 

Dynamika 
2019/2018 

 (%)  (%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 166 926 201 250 198 391 120,6 98,6 

Udział w wydatkach ogółem (%) 37,3 40,4 38,9 x x 

 

6.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody  

Na koniec 2019 roku województwo samorządowe zaplanowało nadwyżkę budżetową  

w wysokości 16 237 tys. zł, a wypracowało nadwyżkę budżetową w wysokości 40 610 tys. zł. 

Nadwyżka budżetowa stanowiła 7,4% wykonanych dochodów. 

Nadwyżka operacyjna na koniec roku wyniosła w województwie samorządowym 80 244 tys. zł.  

W ramach przychodów województwo samorządowe miało wolne środki w wysokości  

50 454 tys. zł oraz uzyskało spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 240 tys. zł.  

Rozchody z tytułu wykupu obligacji w 2019 r. wyniosły 1 750 tys. zł, a udzielone pożyczki  

- 127 tys. zł.  

6.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Na koniec 2019 roku województwo samorządowe posiadało 98 850 tys. zł zobowiązań, które 

wynikały z wyemitowanych obligacji. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek zobowiązań 

o 16,0%. 

Zadłużenie województwa opolskiego liczone do dochodów wykonanych na koniec 2019 r. wyniosło 

17,9%. 
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Należności wymagalne wzrosły w 2019 roku o 174 tys. zł i wyniosły 35 889 tys. zł (6,5% w relacji do 

dochodów). 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. 

7. SYNTEZA 

W 2019 roku dochody budżetowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego wzrosły łącznie o 10,8% i zrealizowano je w 99,9%. Realizacja planu 

dochodów wahała się od 99,2% w gminach do 102,1% w mieście na prawach powiatu. Dochody 

ogółem wzrosły we wszystkich typach j.s.t.  

Dochody własne dominowały w gminach, powiatach i mieście na prawach powiatu, 

a w województwie samorządowym  przeważały dotacje celowe. 

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

dochodów własnych w gminach województwa opolskiego był wyższy niż w kraju, natomiast  

w mieście na prawach powiatu, powiatach i w województwie samorządowym był poniżej wskaźnika 

krajowego. Udział subwencji ogólnej był wyższy niż w kraju w gminach, powiatach i województwie 

samorządowym, a dotacji celowych w  mieście na prawach powiatu, powiatach i województwie 

samorządowym. 

Wydatki ogółem wzrosły o 8,9% i zrealizowano je w 94,5% planu. Wykonanie wydatków  

w jednostkach samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli mieściło się od 93,7% w gminach 

do 96,2% w województwie. Wzrost wydatków nastąpił we wszystkich typach j.s.t. Struktura 

wydatków j.s.t. wskazuje na znaczącą przewagę wydatków bieżących – 80,0%, nad majątkowymi – 

20,0%. W mieście na prawach powiatu, powiatach  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 13,6% i wyniosły 1 747 917 tys. zł, co stanowiło 26,2% w relacji do dochodów wykonanych przez 

wszystkie j.s.t. (w roku 2018 - 25,6% w relacji do dochodów wykonanych). W kraju zobowiązania 

ogółem w relacji do dochodów j.s.t. stanowiły średnio 29,5%. 

Łączna nadwyżka budżetowa uzyskana przez 39 jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego wyniosła 116 054 tys. zł. Deficyt budżetowy w kwocie 229 126 tys. zł 

osiągnęły 44 j.s.t.  
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Nadwyżkę operacyjną wypracowały 82 j.s.t. województwa opolskiego w wysokości  

466 063 tys. zł, natomiast deficyt operacyjny osiągnęła 1 jednostka w kwocie 3 353 tys. zł. 

W analizowanym roku wszystkie jednostki województwa opolskiego, z wyjątkiem powiatu 

kluczborskiego, 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 

na koniec 2019 r. został spełniony przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego, z wyjątkiem powiatu kluczborskiego. 

Pozyskane przez jednostki samorządu terytorialnego środki europejskie i zagraniczne stanowiły 

9,3% ogólnej kwoty dochodów (w 2018 r. 9,3%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 

9,1% ogółu wydatków (w 2018 r. – 9,5%). W ostatnich trzech latach nastąpił wzrost udziałów 

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

terytorialnego. 

2. Dochody gmin w 2019 r. wzrosły o 11,5%, a zrealizowano je w 99,2%. Dochody własne, 

dotacje celowe i subwencja ogólna były wyższe niż w roku poprzednim odpowiednio o 9,2%, 16,4% 

i 9,8%.  

W strukturze dochodów ogółem dochody własne wyniosły – 46,4%, dotacje celowe – 31,0%, 

subwencja ogólna – 22,6%. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem  

w poszczególnych gminach był znacznie zróżnicowany, gdyż mieścił się w przedziale od 25,9%  

w Lasowicach Wielkich do 65,4% w Gogolinie.  

Wydatki ogółem wzrosły o 8,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Gminy zrealizowały je  

w 93,7%. Na wydatki bieżące przeznaczono 83,1% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowiły 

16,9% poniesionych wydatków i były niższe niż przed rokiem o 2,9%. W poszczególnych gminach 

udział wydatków majątkowych wyniósł od 4,1% w Lubszy do 31,4% w Leśnicy. 

Gminy zakończyły rok budżetowy łącznym deficytem budżetowym w wysokości 72 599 tys. zł,  

na co złożyła się nadwyżka budżetowa wypracowana przez 17 gmin w kwocie 64 988 tys. zł  

i osiągnięty w 53 gminach deficyt budżetowy w kwocie 137 587 tys. zł. W roku poprzednim gminy 

osiągnęły łączny deficyt budżetowy w wysokości 165 600 tys. zł.  

Na koniec 2019 roku nadwyżkę operacyjną osiągnęły wszystkie gminy województwa opolskiego 

w łącznej wysokości 276 109 tys. zł. 

Przychody z tytułu zaciągniętych przez gminy kredytów i pożyczek, łącznie z wyemitowanymi 

obligacjami wzrosły o 5,4%, a wolne środki wzrosły o 5,9%.  
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Zobowiązania gmin na koniec 2019 r. wyniosły 1 039 962 tys. zł (w tym z tytułu zaciągniętych 

kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 1 039 957 tys. zł) i zwiększyły się o 12,6% w 

porównaniu do roku 2018. Wydatki bieżące na obsługę długu w 2019 r. wyniosły 23 126 tys. zł i były 

wyższe niż w roku poprzednim o 14,9%.  

Średni poziom zadłużenia gmin mierzony relacją kwoty zobowiązań do wykonanych dochodów 

wyniósł 25,8% i wahał się od 0,0% w Zdzieszowicach (zobowiązania wymagalne w wysokości 

342,40 zł) do 106,4% w Byczynie. Trzy gminy województwa opolskiego na koniec 2019 roku nie 

posiadały żadnych zobowiązań: Lubsza, Reńska Wieś i Rudniki. 

Pozyskane przez gminy środki europejskie i zagraniczne stanowiły 4,6% ogólnej kwoty dochodów  

(w 2018 r. – 4,7%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 4,6% wydatków (w 2018 r.  

– 5,6%). 

3. Dochody miasta na prawach powiatu - Opola zwiększyły się o 15,6% w analizowanym 

okresie i wykonano je w 102,1% planu. Dochody własne wzrosły o 5,1%, subwencja ogólna o 13,7%, 

natomiast dotacje celowe o 41,1%.  

W strukturze dochodów dominujący udział miały dochody własne – 51,7%. Drugim źródłem 

dochodów były dotacje celowe, które stanowiły 30,4%, a następnie subwencja ogólna – 17,9%. 

Wydatki ogółem miasta na prawach powiatu zwiększyły się o 15,6% i wykonano je w 95,4% 

rocznego planu. W ich strukturze dominowały wydatki bieżące – 76,0%, w których przeważały 

pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Kwota wydatków 

majątkowych, stanowiąca 24,0% ogółu wydatków, wzrosła o 27,6% w stosunku do roku ubiegłego. 

Miasto na prawach powiatu zamknęło rok budżetowy deficytem budżetowym w wysokości 

40 059 tys. zł (w roku poprzednim deficyt wyniósł 35 117 tys. zł). Wynik bieżący roku 2019 to 

nadwyżka operacyjna w kwocie 58 474 tys. zł.  

Ogółem zobowiązania miasta na prawach powiatu zamknęły się kwotą 346 308 tys. zł (wzrost  

o 24,4% ). Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł 30,3%. 

Pozyskane przez miasto Opole środki europejskie i zagraniczne stanowiły 15,9% ogólnej kwoty 

dochodów (w 2018 r. – 11,5%), a w strukturze wydatków środki te stanowiły 14,0% (w 2018 r. – 

11,6%).  

4. Powiaty województwa opolskiego w 2019 r. wykonały dochody w 99,7% planu i były one 

wyższe o 5,1% od uzyskanych w roku poprzednim. Wzrosły dochody własne - o 13,8% i subwencja 

ogólna otrzymana z budżetu państwa - o 8,9%, a zmniejszyły się dotacje celowe o 11,9%. 

W strukturze dochodów przeważały dochody własne – 39,6%, a następnie subwencja ogólna 

stanowiąca 37,9%, i dotacje celowe – 22,5%.  
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Wydatki ogółem powiatów zostały zrealizowane w niepełnej kwocie (95,6% planu). W stosunku 

do roku poprzedniego wzrosły o 6,4%, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 7,6%, a wydatki 

majątkowe o 1,3%.  

W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące powiatów stanowiły 81,9%, natomiast wydatki 

majątkowe 18,1%.  

Na koniec 2019 roku 5 powiatów uzyskało nadwyżkę budżetową w łącznej kwocie 10 455 tys. zł, 

a 6 zakończyło rok budżetowy deficytem w łącznej wysokości 51 479 tys. zł.  

Nadwyżkę operacyjną uzyskało 10 powiatów województwa opolskiego w łącznej wysokości 

51 236 tys. zł. W powiecie kluczborskim deficyt operacyjny wyniósł 3 353 tys. zł.  

W 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu postanowiło o sporządzeniu 

raportu o stanie gospodarki finansowej Powiatu Kluczborskiego ze względu na zagrożenie 

wykonywana zadań publicznych. W powiecie kluczborskim zarówno po stronie planu jak i wykonania 

nie została spełniona relacja, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,  

a także nie została spełniona relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Zobowiązania ogółem powiatów wyniosły 262 796 tys. zł i wzrosły o 20,2% w porównaniu do 

2018 roku. W relacji do wykonanych dochodów zobowiązania stanowiły 28,1%. Poziom zadłużenia 

powiatów w relacji do dochodów wahał się od 1,4% w powiecie opolskim do 104,8% w powiecie 

kluczborskim. 

Pozyskane przez powiaty środki europejskie i zagraniczne stanowiły 5,5% kwoty dochodów  

(w 2018 r. – 8,4%). Powiaty przeznaczyły 6,3% wydatków na realizację programów z udziałem 

środków europejskich i zagranicznych (w 2018 r. – 6,6%). 

5. Dochody województwa samorządowego w 2019 r. wzrosły o 6,0% i zrealizowano je  

na poziomie 100,8% planu. Nastąpił wzrost subwencji ogólnej o 27,0%, dochodów własnych o 5,0% 

i dotacji celowych o 0,6%. W porównaniu do roku ubiegłego, nastąpił wzrost o 9,7% wpływów  

z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz spadek o 1,9% wpływów z udziałów  

w podatku dochodowym od osób prawnych. W strukturze dochodów województwa samorządowego 

dominującą pozycję miały dotacje celowe, które stanowiły 52,8% wszystkich dochodów.  

Wydatki województwa samorządowego wzrosły o 2,5% i zrealizowano je w 96,2% w stosunku do 

planu. Wydatki majątkowe zmalały o 3,9%, a wydatki bieżące wzrosły o 7,1%. 

Wydatki bieżące stanowiły 60,4% w strukturze wydatków, a majątkowe 39,6%. 

Rok budżetowy województwo samorządowe zamknęło nadwyżką budżetową w wysokości 

40 610 tys. zł oraz nadwyżką operacyjną w kwocie 80 244 tys. zł.  
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Zobowiązania ogółem województwa samorządowego wyniosły 98 850 tys. zł (spadek o 16,0%)  

i w całości pochodziły z tytułu emisji obligacji, co stanowiło 17,9% w odniesieniu do wykonanych 

dochodów.  

Środki europejskie i zagraniczne pozyskane przez województwo samorządowe stanowiły 36,2% 

ogólnej kwoty dochodów (w 2018 r. – 38,5%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 

38,9% ogółu wydatków (w 2018 r. – 40,4%). 
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