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1. ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH W 2020 ROKU  

Rok 2020 był odmienny od dotychczasowych z uwagi na pandemię COVID-19. Minister Zdrowia1 

na podstawie rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii wprowadził od 20 marca 2020 r. do odwołania na terenie Polski stan epidemii. Z tego też 

względu były wprowadzane regulacje prawne, które miały wpływ na gospodarkę finansową  

jednostek samorządu terytorialnego.  

Wiele ułatwień w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono ustawą  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych2 oraz jej 

nowelizacjami. W ramach tych rozwiązań wprowadzono między innymi: złagodzenie reguły 

wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych3 o kwotę faktycznego ubytku w dochodach 

podatkowych wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19. Dokonano poprawy płynności 

finansowej j.s.t. dzięki możliwości szybszego przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. 

Ponadto kwotę części równoważącej subwencji ogólnej przypadającej na maj i czerwiec można było 

wpłacić do budżetu państwa w drugim półroczu 2020 r. Z kolei dochody z tytułu opłaty za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można było w 2020 roku przeznaczyć na łagodzenie  

i przeciwdziałanie skutków COVID-19. Wsparcie dla j.s.t. dotyczyło również podwojonego udziału 

powiatów w dochodach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.  

W ramach usprawnień w funkcjonowaniu, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

mógł dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w tym przeniesień wydatków między 

działami klasyfikacji budżetowej. Na koniec roku 2020 zadłużenie jednostki samorządu 

terytorialnego nie mogło przekroczyć 80% zrealizowanych dochodów, natomiast w roku 

budżetowym 2020 łączna kwota długu na koniec kwartału nie mogła przekroczyć 80% planowanych 

w danym roku dochodów jednostki. 

Rada Ministrów4 określiła uchwałą zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na zadania 

inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, a także zakres, sposób i terminy 

przedstawiania informacji o jego wykorzystaniu. Wsparcie udzielone jest ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 i może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. 

 
1 Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 491). 
2 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1842 ze zm.). 
3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305). 
4 Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662 ze zm.). 
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Minister Finansów5 rozporządzeniem wprowadził zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego poprzez dodanie wierszy, w których są wykazywane spłaty 

zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wraz z należnymi odsetkami i dyskontem 

emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach j.s.t., 

będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 oraz wydatki bieżące, o które zostają pomniejszone 

wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie 

nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Analizę opracowano na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach z wykonania 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zostały one sporządzone w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej6 oraz rozporządzenie 

Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych7 przez 70 gmin, miasto na prawach powiatu, 11 powiatów oraz województwo 

samorządowe. 

2. REALIZACJA BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 R.  

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2020 r. ogółem  

w kwotach zbiorczych zostały prawie w pełni zrealizowane. Ich średnie wykonanie wyniosło 100,9%, 

co stanowiło kwotę 7 324 438 tys. zł8. Ponad przyjęty plan dochody zrealizowano w gminach, 

powiatach i województwie samorządowym, natomiast w mieście na prawach powiatu wykonanie 

wyniosło 99,6% planu. Wykonanie wydatków wyniosło średnio 92,1% przyjętego planu, co stanowiło 

kwotę 6 940 514 tys. zł. W poszczególnych typach j.s.t. wykonanie wydatków wahało się od 91,0%  

w gminach do 94,1% w mieście na prawach powiatu. Poniższa tabela przedstawia zbiorcze dane  

 
5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 83). 
6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.). 
7 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396), które uchyliło 
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). Do sprawozdań za 2020 r. miało zastosowanie 
rozporządzenie z 2010 r. 
8 Kwoty wykazane w analizie zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych. Do opracowania przyjęto bazę danych 
według stanu na dzień 21 maja 2021 r. 
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w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli,  

w województwie opolskim i w kraju9. 

T a b e l a  1  

Wyszczególnienie 

Wykonanie Plan Wykonanie Wykonanie Dynamika Struktura 

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

opolskie 
Polska* 

woj. 
opolskie 

2019 r. 2020 r. 2020 r. % % % % % 

Dochody 

Ogółem dochody j.s.t., w tym: 6 665 327 7 258 337 7 324 438 100,9 109,5 109,9 100,0 100,0 

- gminy 4 037 113 4 355 850 4 363 383 100,2 110,2 108,1 48,9 59,6 

- miasto na prawach powiatu 1 141 372 1 291 906 1 286 647 99,6 107,9 112,7 26,8 17,6 

- powiaty 936 010 1 013 899 1 042 809 102,9 112,6 111,4 11,3 14,2 

- województwo samorządowe 550 832 596 681 631 599 105,9 111,7 114,7 6,9 8,6 

Wydatki 

Ogółem wydatki j.s.t., w tym: 6 778 437 7 535 429 6 940 514 92,1 106,8 102,4 100,0 100,0 

- gminy 4 109 750 4 565 514 4 155 442 91,0 106,2 101,1 48,0 59,9 

- miasto na prawach powiatu 1 181 431 1 330 230 1 251 838 94,1 106,5 106,0 27,8 18,0 

- powiaty 977 034 1 056 198 986 283 93,4 109,1 100,9 10,8 14,2 

- województwo samorządowe 510 222 583 487 546 951 93,7 107,3 107,2 6,6 7,9 

Wynik finansowy 

Ogółem wynik j.s.t., w tym: -113 072 -277 092 383 923 x x x x x 

- gminy -72 599 -209 664 207 941 x x x x x 

- miasto na prawach powiatu -40 059 -38 324 34 809 x x x x x 

- powiaty -41 024 -42 298 56 526 x x x x x 

- województwo samorządowe 40 610 13 193 84 648 x x x x x 

* w strukturze nie przedstawiono danych dotyczących m.st. Warszawy, którego dochody stanowiły 6,1% ogółu dochodów j.s.t., 
a wydatki stanowiły 6,8% ogółu wydatków j.s.t., dlatego struktura krajowa nie sumuje się do 100%. 

 

  

 
9 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 2020 roku”, zamieszczonego na 
stronie internetowej www.rio.gov.pl. 
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Dochody majątkowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego 

w 2020 r. wyniosły 879 309 tys. zł, a dochody bieżące 6 445 129 tys. zł i zostały zrealizowane 

odpowiednio w 108,4% i 100,0% (załącznik 4). 

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

dotacje inwestycyjne oraz wydatki kapitałowe. Wydatki te wyniosły 1 064 965 tys. zł i zrealizowano 

je w wysokości 84,1% (załącznik 5). 

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 5 875 549 tys. zł i zrealizowane zostały na 

poziomie 93,7%. 

Jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego zamknęły rok budżetowy (per 

saldo) nadwyżką w wysokości 383 923 tys. zł, przy planowanym deficycie – 277 092 tys. zł. 

Nadwyżkę budżetową łącznie w kwocie 400 381 tys. zł wypracowały 64 gminy, 10 powiatów, 

miasto na prawach powiatu i województwo samorządowe. Deficyt budżetowy pozostałych 

jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego wyniósł 16 458 tys. zł i dotyczył 6 

gmin i 1 powiatu.  

Na poniższym wykresie zaprezentowano planowane i wykonane wyniki budżetów per saldo  

w 2020 r. w poszczególnych typach j.s.t. województwa opolskiego. 
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Nadwyżkę operacyjną10 wypracowały 82 jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 

570 497 tys. zł, natomiast deficyt operacyjny osiągnęła 1 jednostka (gmina) w kwocie 917 tys. zł. 

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

o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r. Dotyczyły one zakazu 

planowania wydatków bieżących większych niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na mocy art. 15zoa ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych złagodzono ten przepis i j.s.t. miały 

możliwość przekroczenia relacji o planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami 

majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy o finansach 

publicznych lub o planowany ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19. Na 

koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogły być wyższe niż wykonane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z uwzględnieniem wykonanych 

wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. W 

analizowanym okresie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego 

spełniły ustawowe wymogi wynikające z cytowanych przepisów.  

Na koniec 2020 r. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy  

o finansach publicznych11 spełniły wszystkie j.s.t. województwa opolskiego za wyjątkiem powiatu 

kluczborskiego, który w 2020 r. realizował program postępowania naprawczego. 

2.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

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

zwiększeniu nominalnie o 9,9%. Wzrost dochodów ogółem oraz bieżących nastąpił we wszystkich 

grupach j.s.t., natomiast spadek dochodów majątkowych nastąpił tylko w województwie 

samorządowym. Średnio dochody bieżące wzrosły o 9,6%, a majątkowe o 12,4%. Wzrost dochodów 

ogółem w mieście na prawach powiatu i województwie samorządowym był wyższy niż w kraju. 

W porównaniu do roku poprzedniego, wydatki ogółem uległy zwiększeniu o 2,4%. Wydatki 

bieżące średnio wzrosły o 8,4%, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o 21,6%. Wzrost 

wydatków  bieżących nastąpił we wszystkich typach j.s.t., a wydatki majątkowe wzrosły tylko w 

mieście na prawach powiatu, a zmalały w pozostałych typach j.s.t. 

 
10 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. 
11 Na podstawie uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, po uwzględnieniu wykonania w latach 
2017-2019. 
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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 ogółem 
bieżące, 
z tego: 

      
majątkowe dochody 

własne 
dotacje 

Subwencja 
ogólna 

Polska (%) 

Dochody wszystkich j.s.t. 100,0 89,2 42,3 25,0 21,9 10,8 

- gminy 100,0 89,6 37,6 30,8 21,2 10,4 

-  miasto na prawach powiatu 100,0 90,3 48,4 22,2 19,7 9,7 

- powiaty 100,0 86,0 31,6 15,8 38,6 14,0 

- województwo samorządowe 100,0 80,8 48,4 17,4 15,0 19,2 

woj. opolskie (%) 

Dochody wszystkich j.s.t. 100,0 88,0 39,1 25,3 23,6 12,0 

- gminy 100,0 90,9 40,6 28,6 21,7 9,1 

-  miasto na prawach powiatu 100,0 80,5 45,2 17,7 17,6 19,5 

- powiaty 100,0 89,5 32,9 17,9 38,7 10,5 

- województwo samorządowe 100,0 80,4 26,9 30,1 23,4 19,6 

W dochodach wszystkich j.s.t. województwa opolskiego bieżące dochody własne stanowiły 

39,1%, dotacje celowe 25,3%, a subwencja ogólna 23,6%. Powyższe oznaczało, że udział 

dochodów bieżących własnych był o 3,2 punkty procentowe niższy niż w kraju.  

Strukturę dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w latach 

2018-2020 roku przedstawia wykres. 
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W strukturze dochodów w okresie trzech ostatnich lat nastąpił nieznaczny spadek udziału 

dochodów bieżących i wzrost udziału wydatków bieżących. 

Poniższe wykresy prezentują strukturę dochodów bieżących j.s.t. w latach 2019-2020. 

  

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 84,7%, a wydatki majątkowe 15,3%, W kraju udział wydatków 

majątkowych był wyższy o 1,0 punkt procentowy. Na przestrzenie trzech lat wzrósł udział wydatków 

bieżących, a zmalał wydatków majątkowych. 

T a b e l a  3  

Wyszczególnienie 

Polska (%) woj. opolskie (%) 

wydatki bieżące 
wydatki 

majątkowe 
wydatki bieżące 

wydatki 
majątkowe 

Wydatki wszystkich j.s.t. 83,7 16,3 84,7 15,3 

- gminy 85,2 14,8 88,2 11,8 

- miasto na prawach powiatu 84,5 15,5 76,9 23,1 

- powiaty 83,6 16,4 87,4 12,6 

- województwo samorządowe 64,5 35,5 70,6 29,4 

 

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 559 846 tys. zł, co stanowiło 7,6% 

ogółu dochodów (w 2019 r. – 9,3%). W ostatnich trzech latach daje się zauważyć naprzemienną 

tendencję wzrostu i spadku udziału środków europejskich i zagranicznych w dochodach j.s.t. 
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T a b e l a  4  

Dochody pochodzące ze środków 
unijnych i zagranicznych 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dynamika 
2019/2018 

Dynamika 
2020/2019 

 (%)  (%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 558 110 619 824 559 846 111,1 90,3 

Udział w dochodach ogółem (%) 9,3 9,3 7,6 x x 

Łączne wydatki finansowane ze środków europejskich i zagranicznych wyniosły 502 689 tys. zł, 

co stanowiło 7,2% ogółu wydatków jednostek samorządu terytorialnego, a w roku ubiegłym 9,1% 

ogółu wydatków. Wydatki te, podobnie jak dochody, miały naprzemienną tendencję wzrostową  

i spadkową.  

T a b e l a  5  

Wydatki pochodzące ze środków 
unijnych i zagranicznych 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dynamika 
2019/2018 

Dynamika 
2020/2019 

(%) (%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 591 450 614 852 502 689 104,0 81,8 

Udział w wydatkach ogółem (%) 9,5 9,1 7,2 x x 

W załączniku 9 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  one 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 11 przedstawiono kwoty: dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów 

majątkowych, dochodów własnych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg 

i zwolnień, wydanych decyzji przez organ podatkowy, a także wydatków ogółem, wydatków 

bieżących, wydatków majątkowych, wydatków inwestycyjnych oraz zobowiązań ogółem  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego12. 

 
12 Liczba ludności województwa opolskiego według danych GUS na 31.12.2020 r. wyniosła 976 774 mieszkańców,  
z czego w gminach 848 935, a mieście na prawach powiatu 127 839. 
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T a b e l a  6  

Wyszczególnienie 
Polska  woj. opolskie  

zł zł 

Dochody per capita 

- gminy 5 780 5 140 

- miasto na prawach powiatu 7 594 10 065 

- powiaty 1 340 1 228 

- województwo samorządowe 546 647 

Wydatki per capita 

- gminy 5 572 4 895 

- miasto na prawach powiatu 7 735 9 792 

- powiaty 1 253 1 162 

- województwo samorządowe 514 560 

Wydatki majątkowe per capita 

- gminy 824 578 

- miasto na prawach powiatu 1 202 2 261 

- powiaty 205 146 

- województwo samorządowe 182 165 

 

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 miasta na prawach powiatu 

były wyższe niż średnie w kraju. Wydatki majątkowe per capita gmin, województwa samorządowego 

i powiatów były niższe od średnich dla kraju w jednostkach tego typu. 

2.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego 

Zobowiązania wszystkich jednostek samorządy terytorialnego województwa opolskiego na 

koniec 2020 roku wyniosły 1 755 461 tys. zł. Na przestrzeni trzech lat wzrost zobowiązań 

występował  w powiatach i mieście na prawach powiatu, natomiast w województwie samorządowym 

nastąpiło ich zmniejszenie. W odniesieniu do gmin, w 2019 r. nastąpił wzrost zobowiązań  

a następnie ich spadek. 
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3. WYKONANIE BUDŻETÓW GMIN W 2020 R. 

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

W 2020 r. gminy województwa opolskiego wykonały dochody budżetowe w kwocie  

4 363 383 tys. zł, tj. 100,2% planu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 3 967 867 tys. zł 

(99,4% planu), a dochody majątkowe - 395 516 tys. zł (108,8% planu). Skutki obniżenia górnych 

stawek podatkowych w gminach wyniosły 86 632 tys. zł, udzielone ulgi i zwolnienia 41 212 tys. zł. 

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

8 955 tys. zł. 

T a b e l a  7  

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem 

budżety 

gmin 

w tym gminy: 

miejskie 
miejsko -

wiejskie* 
wiejskie 

Dochody 

1. Plan 2020 r. (tys. zł) 4 355 850 485 700 2 692 847 1 177 304 

2. Wykonanie 2020 r. (tys. zł) 4 363 383 479 123 2 707 959 1 176 301 

3. Wykonanie 2019 r. (tys. zł) 4 037 109 514 131 2 451 433 1 071 545 

4. Wykonanie planu 2:1 (%)  100,2% 98,6% 100,6% 99,9% 

5. Dynamika wykonania 2:3 (%) 108,1% 93,2% 110,5% 109,8% 

 

gminy
miasto na prawach

powiatu
powiaty

województwo
samorządowe

2018 923 755 278 468 218 599 117 700

2019 1 039 962 346 308 262 796 98 850

2020 1 023 791 382 513 269 157 80 000
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Gminy województwa opolskiego wykonały wydatki na poziomie 4 155 442 tys. zł, tj. 91,0% 

planu. Wydatki bieżące były w wysokości 3 664 674 tys. zł (93,3% planu), a wydatki majątkowe  

w kwocie 490 768 tys. zł (76,7% planu). 

   T a b e l a  8  

Lp. Wyszczególnienie 
Ogółem 
budżety 

gmin 

w tym gminy: 

miejskie 
miejsko -
wiejskie* 

wiejskie 

Wydatki 

1. Plan 2020 r. (tys. zł) 4 565 514 522 310 2 808 605 1 234 600 

2. Wykonanie 2020 r. (tys. zł) 4 155 442 486 251 2 572 294 1 096 898 

3. Wykonanie 2019 r. (tys. zł) 4 109 750 523 966 2 537 704 1 048 080 

4. Wykonanie planu 2:1 (%)  91,0% 93,1% 91,6% 88,8% 

5. Dynamika wykonania 2:3 (%) 101,1% 92,8% 101,4% 104,7% 

 

3.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

W porównaniu do roku poprzedniego, łączne dochody gmin w 2020 r. wzrosły o 8,1%,  

a kwotowo o 326 274 tys. zł. W 2020 r. największy wzrost bieżących dochodów własnych wystąpił 

w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o 28,4% oraz w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi o 28,1%. 

 

W porównaniu do roku poprzedniego, wydatki gmin województwa opolskiego wzrosły o 1,1%,  

a kwotowo - 45 692 tys. zł. Nastąpił wzrost wydatków bieżących o 7,3% (o 250 844 tys. zł) oraz 

spadek wydatków majątkowych o 29,5% (o 205 153 tys. zł).  
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3.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody bieżące w ogólnej kwocie dochodów gmin stanowiły 90,9%, a dochody majątkowe 

9,1%. Struktura dochodów ogółem gmin województwa opolskiego, co do głównych źródeł, nie 

uległa zmianie w porównaniu do lat poprzednich. Widoczne są zmiany w samej ich strukturze.  

W 2020 r. nastąpił spadek dochodów bieżących oraz wzrost dochodów majątkowych.  

 

Poniższe wykresy prezentują strukturę dochodów bieżących gmin na przestrzeni 2 lat.  

  

W roku 2020 odnotowano spadek udziału bieżących dochodów własnych gmin i subwencji 

ogólnej oraz wzrost udziału bieżących dotacji celowych. 

W 2020 r. największy udział w strukturze dochodów własnych gmin miały dochody 

pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (33,7%) a także podatku od 
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nieruchomości (26,5%) i własne dochody majątkowe (12,3%). Zmiany struktury dochodów własnych 

w porównaniu do roku 2019 dotyczyły głównie wzrostu (o 4,3 punkty procentowe) własnych 

dochodów majątkowych i wzrostu o (1,1 punktu procentowego) w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, a największy spadek odnotowano w udziałach w podatku dochodowym od 

osób fizycznych (o 3,6 punktu procentowego) i pozostałych dochodach własnych (o 1,2 punktu 

procentowego).  

T a b e l a  9 

Wyszczególnienie 
2019 r. 2020 r. 

tys. zł % tys. zł % 

Dochody własne ogółem 1 874 425 100,0 2 021 927 100,0 

Własne dochody bieżące 1 725 307 92,0 1 772 651 87,7 

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 28 703 1,5 36 851 1,8 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 698 296 37,3 681 392 33,7 

- podatek rolny 72 897 3,9 77 911 3,9 

- podatek od nieruchomości 514 159 27,4 535 423 26,5 

- podatek od środków transportowych 19 934 1,1 19 984 1,0 

- podatek od spadków i darowizn 4 497 0,2 4 849 0,2 

- opłata skarbowa 6 102 0,3 5 626 0,3 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 32 726 1,7 38 614 1,9 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 109 274 5,8 139 986 6,9 

- pozostałe dochody własne 238 720 12,7 232 016 11,5 

Własne dochody majątkowe 149 118 8,0 249 277 12,3 

 

Struktura wydatków gmin ogółem co do ich źródeł w latach 2018 – 2020 nie uległa zmianie, 

jednak udział poszczególnych grup wydatków zmienił się. W 2020 r. nastąpił wzrost wydatków 

bieżących oraz spadek wydatków majątkowych o 5,1 punktu procentowego. 

W 2020 r. wydatki bieżące stanowiły 88,2% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,8%. 

Wśród wydatków bieżących dominujący udział miały pozostałe wydatki (47,6% wydatków ogółem) 

oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi (34,4% wydatków ogółem). Dotacje udzielone z budżetów 

gmin na zadania bieżące wyniosły 5,8% wydatków ogółem.  
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Głównymi kierunkami wydatkowania środków w gminach była oświata oraz rodzina. W dziale 

801 – Oświata i wychowanie gminy wydatkowały - 30,5% środków, a w dziale 855 – Rodzina - 25,9%. 

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna stanowiły 9,1%. 

 

Największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych miały niezmiennie wydatki  

w dziale 600 – Transport i łączność na poziomie 44,5% oraz wydatki w dziale 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska na poziomie 14,4%. 
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3.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

W roku 2020 gminy zrealizowały dochody ze środków europejskich i zagranicznych w łącznej 

kwocie 148 953 tys. zł, co stanowiło 3,4% ogółu ich dochodów (w roku 2019 – 4,6%). Na przestrzeni 

lat 2018-2020 dochody gmin ze środków europejskich i zagranicznych ogółem naprzemiennie rosły 

i spadały. 

T a b e l a  10 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dynamika 
2019/2018 

(%) 

Dynamika 
2020/2019 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 169 529 187 270 148 953 110,5 79,5 

Udział w dochodach ogółem (%) 4,7 4,6 3,4 x x 

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

wykonały wydatki w łącznej wysokości 108 104 tys. zł, co stanowiło 2,6% wydatków ogółem gmin  

(w 2019 r. – 4,6%). Na przestrzeni lat 2018-2020 wydatki pochodzące ze środków europejskich  

i zagranicznych systematycznie malały.  

T a b e l a  11 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 
Dynamika 
2019/2018 

(%) 

Dynamika 
2020/2019 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 210 181 190 282 108 104 90,5 56,8 

Udział w wydatkach ogółem (%) 5,6 4,6 2,6 x x 
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3.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

Gminy zamknęły rok budżetowy 2020 nadwyżką budżetową (per saldo) w kwocie 207 941 tys. zł, 

przy zakładanym deficycie (per saldo) na poziomie 209 664 tys. zł. Dodatnim wynikiem rok 2020 

zakończyły 64 gminy województwa opolskiego na łączną kwotę 223 690 tys. zł, natomiast 

pozostałych 6 gmin zamknęło wynik budżetu deficytem w łącznej kwocie 15 749 tys. zł. Na koniec 

2020 roku nadwyżkę operacyjną wypracowało 69 gmin województwa opolskiego w łącznej 

wysokości 304 110 tys. zł, a tylko 1 gmina województwa opolskiego osiągnęła deficyt operacyjny  

w wysokości 917 tys. zł. 

Przychody gmin zostały wykonane w wysokości 408 957 tys. zł. Głównym źródłem przychodów 

były wolne środki w łącznej kwocie 213 016 tys. zł (52,1% ogółu przychodów). Przychody w kwocie 

122 050 tys. zł pochodziły z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, 

a 61 912 tys. zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Niewykorzystane środki pieniężne na 

rachunkach bankowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp stanowiły 10 758 tys. zł, a spłata 

udzielonych pożyczek z budżetu 1 221 tys. zł. 

Rozchody gmin zostały wykonane w wysokości 135 396 tys. zł i obejmowały niemal w całości 

spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z wykupem obligacji 132 958 tys. zł.  

3.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe. 

Łączne zobowiązania finansowe gmin wyniosły 1 023 791 tys. zł i zmniejszyły się o 1,6%  

w porównaniu do roku 2019. Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

wyemitowanych papierów wartościowych (1 023 484 tys. zł) stanowiła niemal 100% wszystkich 

zobowiązań. Na koniec roku budżetowego 2020 - 3 gminy nie były zadłużone. Wartość zobowiązań 

wymagalnych ogółem wyniosła 307 tys. zł, z czego prawie 100% stanowiły zobowiązania wymagalne 

jednej gminy województwa opolskiego.  
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W 2020 r. należności wymagalne gmin województwa opolskiego wyniosły 367 190 tys. zł  

i wzrosły o 1,5% w porównaniu do 2019 r. (tj. o kwotę 5 531 tys. zł). Należności wymagalne gmin  

w odniesieniu do dochodów wykonanych stanowiły 8,4%. 

4. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2020 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. Realizację budżetu 

miasta Opola w zbiorczej tabeli przedstawiono w załączniku 13. 

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

Miasto Opole w 2020 r. zrealizowało dochody w wysokości 1 286 647 tys. zł, co stanowiło 99,6% 

zaplanowanej kwoty. 

Dochody bieżące wykonano w wysokości 1 035 998 tys. zł i stanowiły one 99,7% zaplanowanej 

kwoty, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 250 649 tys. zł, tj. 99,1% planu. 

Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 581 689 tys. zł, (99,8% planu),  

a dotacje celowe na cele bieżące wykonano w wysokości 227 439 tys. zł (99,1% planu). Subwencja 

ogólna została przekazana do miasta w pełnej planowanej wysokości i wyniosła 226 870 tys. zł.  

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 7 152 tys. zł, natomiast udzielone ulgi  

i zwolnienia 4 680 tys. zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń  

i rozłożenia na raty wyniosły 1 724 tys. zł.  

Wydatki miasta Opola zostały wykonane w wysokości 1 251 838 tys. zł, co stanowiło 94,1% 

planu rocznego. 

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 962 732 tys. zł, tj. 95,0% planu, a wydatki majątkowe 

w wysokości 289 106 tys. zł, tj. 91,4% planu.  

Realizacja planu wydatków bieżących według grup w mieście Opolu najniższa była  

w wydatkach na obsługę długu (75,6%), a najwyższa w wydatkach na wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi (96,5%).  

W 2020 r. miasto Opole dokonało wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji 

ogólnej dla powiatów w pełnej planowanej wysokości 7 667 tys. zł. 
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4.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

W 2020 r. dochody miasta Opola wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 12,7%  

(tj. o 145 274 tys. zł). Odnotowano wzrost zarówno dochodów bieżących (o 8,3%) jak i dochodów 

majątkowych (o 35,4%). W ramach dochodów bieżących w największym stopniu wzrosły dotacje 

celowe (o 26,2%), subwencja ogólna (o 11,3%), a najmniej bieżące dochody własne (o 1,7%). 

Wzrosły kwoty dotacji celowych na zadania bieżące zarówno na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych, na zadania z zakresu 

administracji rządowej (w tym na wypłatę świadczenia 500 plus), jak i na zadania własne.  

W przypadku subwencji ogólnej odnotowano wzrost części oświatowej i równoważącej.  

 

W ramach dochodów majątkowych odnotowano ponad siedmiokrotny wzrost dochodów 

własnych, co wynikało przede wszystkim ze zbycia części udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja 

Sp. z o.o. oraz spadek dotacji celowych o 32,8%. Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych wyniosły 

104 534 tys. zł i były niższe od ubiegłorocznych o 37,2%. 

Wydatki budżetu miasta Opola wzrosły w porównaniu do roku 2019 o 6,0% (o 70 407 tys. zł). 

Wzrost wydatków związany był zarówno z wyższymi wydatkami bieżącymi (o 7,2%) jak  

i majątkowymi (o 1,9%). 
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Wydatki bieżące wzrosły łącznie o 64 956 tys. zł, w tym najwięcej w grupie pozostałych 

wydatków i wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Obniżyły się wydatki na dotacje 

bieżące z budżetu oraz na obsługę długu. 

Na wzrost wydatków majątkowych miało wpływ zmniejszenie się wydatków inwestycyjnych  

i zwiększenie wydatków związanych z zakupem udziałów w spółkach. 

4.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Strukturę dochodów i wydatków ogółem miasta Opola w latach 2018-2020 zobrazowano na 

poniższym wykresie. 

 

W 2020 r. udział dochodów bieżących w strukturze dochodów ogółem miasta Opola wyniósł 

80,5% i był najniższy w 3 letnim okresie. 

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków miasta Opola w roku 2020 wyniósł 76,9%  

i był nieznacznie wyższy niż w roku 2019, ale niższy niż w 2018 roku.  

Strukturę dochodów bieżących miasta Opola w roku 2019 i 2020 przedstawiono na poniższych 

wykresach. 
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Na przestrzeni 2 lat w strukturze dochodów bieżących miasta Opola nastąpiły niekorzystne 

zmiany. Polegały one na zmniejszeniu udziału dochodów własnych o 3,7 punktu procentowego  

i wzroście dotacji celowych na zadania bieżące oraz subwencji ogólnej.  

W roku 2020 do najwydajniejszych źródeł bieżących dochodów własnych miasta Opola 

należały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (17,9% dochodów ogółem) i podatek 

od nieruchomości (11,9% dochodów ogółem).  

W ramach dotacji celowych na zadania bieżące w strukturze dochodów miasta Opola  

w 2020 r. dominowały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na realizację 

programu Rodzina 500 plus.  

W 2020 r. udział subwencji ogólnej z budżetu państwa w strukturze dochodów miasta wyniósł 

17,6%.  

Strukturę wydatków miasta Opola w roku 2020 przedstawiono na poniższym wykresie. 
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 W łącznej kwocie wydatków ogółem największą grupę stanowiły pozostałe wydatki bieżące 

36,1% oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32,9%. Dotacje udzielone z budżetu 

miasta Opola stanowiły 7,4% wydatków ogółem. 

W ramach wydatków majątkowych 92,4% stanowiły wydatki inwestycyjne, a pozostałą część 

wydatki na objęcie udziałów w opolskich spółkach. 

Największą część ze swoich wydatków miasto Opole przeznaczyło na oświatę - 26,0%. 

Drugim po oświacie kierunkiem wydatkowania środków był transport. Wydatki z działu 600 – 

Transport i łączność stanowiły 21,2% ogółu wydatków. Kolejnym kierunkiem wydatkowania środków 

były wydatki w dziale 855 – Rodzina, które zajmowały 14,7% w strukturze wydatków ogółem. 
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Struktura wydatków inwestycyjnych odbiegała od struktury wydatków ogółem. W przypadku 

inwestycji, przeważającą część wydatków miasta Opola stanowiły wydatki w dziale 600 - Transport 

i łączność (74,7%). Największą inwestycją w ramach tego działu była kontynuacja zadania „Poprawa 

funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających 

bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”. 
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W ramach działu 926 – Kultura fizyczna wydatkowano 13,1% wydatków inwestycyjnych. 

Największym realizowanym projektem była „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka 

istniejącego budynku hali "CIEPLAK". 

Wydatki inwestycyjne w pozostałych działach nie przekraczały 4,0% w strukturze wydatków 

inwestycyjnych. 

4.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

Dochody miasta Opola zrealizowane ze środków europejskich i zagranicznych wyniosły  

126 871 tys. zł, co stanowiło 9,9% ogółu dochodów.  

T a b e l a  12 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 
Dynamika 
2019/2018 

Dynamika 
2020/2019 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 113 656 181 861 126 871 160,0 69,8 

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

W ramach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich i zagranicznych miasto 

Opole wykonało wydatki w wysokości 129 241 tys. zł, co stanowiło 10,3% ogółu wydatków.  
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T a b e l a  13 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 
Dynamika 
2019/2018 

Dynamika 
2020/2019 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 119 096 164 971 129 241 138,5 78,3 

Udział w wydatkach ogółem (%) 11,6 14,0 10,3 x x 

 

4.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

Miasto Opole planowało zamknąć rok budżetowy deficytem budżetowym w wysokości  

38 324 tys. zł, a zamknęło nadwyżką w wysokości 34 809 tys. zł.  

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w 2020 roku była dodatnia, co 

oznaczało osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w kwocie 73 266 tys. zł. 

Przychody miasta na prawach powiatu zostały wykonane w wysokości 149 849 tys. zł  

Głównym źródłem przychodów były kredyty zaciągnięte na rynku krajowym  

i zagranicznym w łącznej kwocie 69 840 tys. zł (46,6% ogółu przychodów). Przychody w kwocie 

52 248 tys. zł pochodziły z wolnych środków. Kwota 26 361 tys. zł dotyczyła niewykorzystanych 

środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, a pozostała kwota 1 400 tys. zł ze 

spłat pożyczek udzielonych. 

Rozchody budżetowe miasto Opole zrealizowało w pełnej wysokości 79 336 tys. zł. 

Przeznaczono je m.in. na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. 

4.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Zobowiązania miasta Opola wyniosły ogółem 382 513 tys. zł z tego zobowiązania z tytułu 

zaciągniętych kredytów 306 113 tys. zł, z tytułu wyemitowanych obligacji dla których nie istnieje 

płynny rynek wtórny w wysokości 76 400 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego zobowiązania miasta 

zwiększyły się o 10,5%. 

Poziom zadłużenia miasta Opola mierzony relacją kwoty zobowiązań do wykonanych 

dochodów wyniósł 29,7% (w roku 2019 – 30,3%).  
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Należności wymagalne Opola wyniosły 110 894 tys. zł (8,6% w relacji do dochodów 

wykonanych) i były wyższe o 12,4% 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. Ponadto były to również należności z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od 

środków transportowych. 

5. WYKONANIE BUDŻETÓW POWIATÓW W 2020 R. 

5.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

W roku 2020 powiaty województwa opolskiego osiągnęły dochody w wysokości 

1 042 809 tys. zł, co stanowiło 102,9% zaplanowanej kwoty. W poszczególnych powiatach realizacja 

planu dochodów wahała się od 95,0% w powiecie opolskim do 112,9% w namysłowskim. 

Zbiorcze wykonanie budżetów powiatów w 2020 r. przedstawia załącznik 14. 

Łączne planowane dochody bieżące powiatów w wysokości 933 282 tys. zł zostały zrealizowane  

w 100,3%. W poszczególnych powiatach realizacja planu dochodów bieżących wyniosła od 96,3%  

w powiecie kluczborskim do 103,6% w namysłowskim. Wykonanie dochodów majątkowych 

(109 526 tys. zł) przez powiaty stanowiło 130,9% planu, przy czym najniższe wykonanie było w powiecie 

opolskim (51,9%), a najwyższe w powiecie namysłowskim (375,8%), który uzyskał m.in. ponadplanowe 

środki z funduszy strukturalnych UE.  
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Bieżące dochody własne powiatów zostały zrealizowane w wysokości 343 334 tys. zł, (101,3% 

planu), a dotacje celowe bieżące wykonano w wysokości 186 391 tys. zł (99,0% planu). Subwencja 

ogólna została przekazana do powiatów w wysokości 403 557 tys. zł.  

Wydatki powiatów zostały wykonane w łącznej wysokości 986 283 tys. zł, co stanowiło 93,4% 

planu rocznego. Realizacja planu wydatków ogółem wahała się od 89,8% w powiecie opolskim do 

96,5% w powiatach krapkowickim i strzeleckim. 

Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 862 250 tys. zł (94,1% planu),  

a wydatków majątkowych kwotą 124 033 tys. zł (88,5% planu).  

5.2. Dynamika dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody ogółem powiatów województwa opolskiego w 2020 r. wzrosły o 11,4% w porównaniu 

do roku poprzedniego. Wzrosły zarówno dochody bieżące (o 10,0%), jak i dochody majątkowe  

(o 24,7%). 

Na wzrost dochodów bieżących miał wpływ wzrost kwot dotacji bieżących (o 19,2%), części 

subwencji ogólnej (o 13,6%) i bieżących dochodów własnych (o 2,0%).  

 

W zakresie własnych dochodów majątkowych powiatów odnotowano ich znaczny wzrost  

– o 123,9%, co związane było z przekazaniem środków na inwestycje z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Dotacje majątkowe obniżyły się o 37,7%.  
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Wydatki powiatów w 2020 roku wyniosły 986 283 tys. zł i zwiększyły się o 0,9% w porównaniu 

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

majątkowych o 29,8%.  

W 2020 roku w grupie wydatków bieżących wzrosły wydatki na wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi (o 11,8%) oraz dotacje bieżące udzielane z budżetu (o 10,8%). Obniżyły się pozostałe 

wydatki bieżące (0,5%) oraz wydatki na obsługę długu (o 36,8%).  

Wydatki majątkowe powiatów były niższe niż w 2019 roku o 52 709 tys. zł (29,8%), z czego 

wydatki inwestycyjne o 54 164 tys. zł (31,0%). 

5.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Struktura budżetów powiatów w 2020 r. niekorzystnie się zmieniła, co zobrazowano na 

poniższym wykresie. 

 

W 2020 r. nastąpił spadek udziału dochodów bieżących i wzrost wydatków bieżących  

w budżetach powiatów. 
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W 2020 r. udział bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem zmniejszył 

się o 2,9 punktu procentowego na rzecz źródeł zewnętrznych tj. dotacji celowych i subwencji ogólnej. 

Główne źródło bieżących dochodów własnych powiatów stanowiły udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych (17,6% dochodów ogółem) i pozostałe dochody własne (14,6% 

dochodów ogółem).  

W ramach dotacji celowych na zadania bieżące w strukturze powiatów w 2020 r. dominowały 

dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (11,6% dochodów ogółem). 

Subwencja ogólna z budżetu państwa w strukturze dochodów ogółem powiatów wyniosła 

38,7%. 

W ogólnej kwocie dochodów powiatów, dochody majątkowe stanowiły łącznie 10,5%, w tym 

własne dochody majątkowe 7,3%, a dotacje na cele majątkowe wyniosły 3,2%. 

Wydatki bieżące powiatów w 2020 roku stanowiły 87,4% ogółu wydatków. Najniższy udział 

wydatków bieżących w wydatkach ogółem wystąpił w powiecie prudnickim – 74,5%, a najwyższy  

w powiecie głubczyckim – 98,0%.  
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W grupie wydatków bieżących dominujący udział miały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które 

stanowiły 58,2%. Kolejną pozycję zajmowały pozostałe wydatki bieżące (22,8% ogółu wydatków). 

Dotacje bieżące udzielone z budżetów powiatów stanowiły 6,0% wydatków, wydatki na obsługę 

długu odpowiednio 0,5%. W analizowanym roku powiaty nie wydatkowały żadnych środków z tytułu 

udzielonych poręczeń i gwarancji.  

Wydatki majątkowe w powiatach stanowiły średnio w strukturze wydatków 12,6%.  

Największą część wydatków powiaty kierowały na oświatę. Stanowiły one 31,6% ogółu 

wydatków. Drugim kierunkiem wydatkowania środków była pomoc społeczna. W dziale  852 – 

Pomoc społeczna wydatkowano - 11,9%. Na administrację publiczną wydatkowano - 11,5% ogółu 

wydatków, a na transport i łączność (dział 600) przeznaczono 10,4% ogółu wydatków. 
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Struktura wydatków powiatów w 2020 roku (%)

  Bieżące - 87,4%   Wynagrodzenia i pochodne - 58,2%
  Pozostałe wydatki bieżące - 22,8%   Dotacje - 6%
  Wydatki na obsługę długu - 0,5%   Majątkowe - 12,6%
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Struktura wydatków inwestycyjnych odbiega od struktury wydatków ogółem, co zaprezentowano 

na poniższym wykresie. 
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Powiaty województwa opolskiego największą część wydatków inwestycyjnych - 53,6% poniosły 

w dziale 600 – Transport i łączność. Wydatki na drogi wystąpiły we wszystkich powiatach, a ich 

udział kształtował się w przedziale od 2,7% w powiecie kluczborskim do 82,3% w powiecie oleskim. 

Wydatki kierowano głównie na inwestycje drogowe. 

Drugą grupę wydatków inwestycyjnych stanowiły wydatki na ochronę zdrowia 9,6%, co związane 

było z koniecznością dostosowania infrastruktury w związku z epidemią COVID-19. Wystąpiły one 

we wszystkich powiatach, a rozpiętość udziału kształtowała się od 0,5% w powiecie strzeleckim do 

30,9% w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. 

Wydatki inwestycyjne powiatów w pozostałych działach miały mniejszy 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 

46 574 tys. zł, stanowiąc 4,5% ogółu dochodów (2019 r. - 5,5% dochodów). W 2020 roku wystąpiły 

one we wszystkich powiatach. Najmniejszy udział tych środków w dochodach wystąpił w powiatach 

głubczyckim i krapkowickim – 2,0%, a największy w powiecie prudnickim – 10,9%.  

T a b e l a  14 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 
Dynamika 
2019/2018 

Dynamika 
2020/2019 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 75 174 51 356 46 574 68,3 90,7 

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

W ramach realizacji programów finansowanych ze środków europejskich i zagranicznych, 

powiaty wydatkowały kwotę 36 670 tys. zł, co stanowiło 3,7% ogółu wydatków (w 2019 roku – 6,3% 

wydatków). Najmniejszy udział środków unijnych i zagranicznych w wydatkach ogółem wystąpił  

w powiecie brzeskim – 1,2%, a największy – 11,8 % w prudnickim.  

T a b e l a  15 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 
Dynamika 
2019/2018 

Dynamika 
2020/2019 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 60 922 61 207 36 670 100,5 59,9 

Udział w wydatkach ogółem (%) 6,6 6,3 3,7 x x 

 

5.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody 

W 2020 r. powiaty województwa opolskiego planowały zamknąć rok budżetowy łącznym 

deficytem w wysokości 42 298 tys. zł. W wyniku wykonania dochodów i wydatków (per saldo) 
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uzyskały nadwyżkę budżetową (56 526 tys. zł). Osiągnęły ją na koniec roku wszystkie powiaty  

z wyjątkiem powiatu strzeleckiego, który zakończył rok budżetowy deficytem w wysokości 708 tys. zł.  

Nadwyżkę operacyjną na koniec 2020 roku uzyskały wszystkie powiaty województwa opolskiego 

w łącznej wysokości 71 033 tys. zł.  

Przychody powiatów wyniosły 89 752 tys. zł. Głównym źródłem przychodów powiatów były 

przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 36 623 tys. zł (40,8% w strukturze przychodów). 

Kredyty, pożyczki i obligacje stanowiły – 30 691 tys. zł (34,2% ogółu przychodów). W 2020 r. tylko 

powiat opolski posiadał nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 17 038 tys. zł, a powiat nyski uzyskał 

wpływy do budżetu z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.  

Rozchody powiatów zostały zrealizowane w wysokości 20 801 tys. zł i obejmowały w całości 

spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z wykupem obligacji, które nie posiadają rynku wtórnego.  

W 2020 r. żaden powiat nie posiadał rozchodów z tytułu udzielonych z budżetu pożyczek. 

5.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Łączne zobowiązania powiatów wyniosły 269 157 tys. zł i zwiększyły się o 2,4% w stosunku do 

roku 2019. 

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów 

wartościowych stanowiła niemal 100% wszystkich zobowiązań powiatów.  

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

wyniósł 25,8% (w 2019 r. - 28,1%). W poszczególnych jednostkach wskaźnik ten kształtował się na 

poziomie od 0,5% w powiecie opolskim do 91,4% w powiecie kluczborskim.  

 

Należności wymagalne powiatów województwa opolskiego wyniosły 20 937 tys. zł i wzrosły  

w stosunku do roku poprzedniego o 12,5%. Należności wymagalne w relacji do dochodów 
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wykonanych powiatów wyniosły średnio 2,0%, najwięcej w powiecie brzeskim 5,0%, a najmniej  

w powiatach głubczyckim, namysłowskim i oleskim - 0,4%. 

6. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA SAMORZĄDOWEGO W 2020 R. 

6.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 

Dochody województwa samorządowego w 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 

631 599 tys. zł, co stanowiło 105,9% przyjętego planu. Wielkości dochodów i wydatków według ich 

rodzaju obrazuje załącznik 15. 

Dochody majątkowe województwa samorządowego wyniosły 123 618 tys. zł, a dochody 

bieżące – 507 981 tys. zł i zostały zrealizowane odpowiednio w 111,0% i 104,7%. 

Wykonanie poszczególnych źródeł bieżących dochodów własnych wyniosło: 108,2%  

w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, 121,9% w udziałach w podatku 

dochodowym od osób prawnych i 122,8% w pozostałych dochodach własnych. 

Dochody z tytułu bieżących dotacji celowych wykonano w wysokości 190 414 tys. zł, tj.  

w 97,9%. Wszystkie części subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały przekazane zgodnie  

z planem w wysokości 147 879 tys. zł. 

Województwo samorządowe w 2020 r. zrealizowało wydatki w wysokości 546 951 tys. zł, co 

stanowiło 93,7% przyjętego planu. Wydatki bieżące wyniosły 385 893 tys. zł i zostały zrealizowane 

w 93,5%. Wydatki majątkowe wyniosły 161 058 tys. zł i stanowiły 94,3% 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 14,7%, co wynikało głównie ze wzrostu 

subwencji ogólnej o 46,3%, jak i bieżących dotacji celowych o 43,1% a także bieżących dochodów 

własnych o 9,9%. 
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Dochody majątkowe zmalały o 23,9% natomiast dochody bieżące wzrosły o 30,8%.  

W 2020 r. wydatki ogółem województwa samorządowego w stosunku do roku ubiegłego wzrosły 

o 7,2%. Wydatki bieżące wzrosły średnio o 25,2%. W tej grupie wydatków nastąpił spadek wydatków 

na obsługę długu o 34,3%. W pozostałych grupach wydatków bieżących nastąpił wzrost. W stosunku 

do roku poprzedniego zmalały wydatki majątkowe o 20,3%. 

6.3. Struktura dochodów i wydatków budżetowych 

Zarówno struktura dochodów jak i wydatków na przestrzeni lat 2018-2020 uległa niekorzystnej 

zmianie z uwagi na spadek udziału dochodów majątkowych i wydatków majątkowych oraz wzrost 

udziału dochodów bieżących i wydatków bieżących. 
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Struktura bieżących dochodów województwa samorządowego w 2020 ogółem uległa zmianie  w 

stosunku do roku poprzedniego, gdyż dominującą pozycją stały się bieżące dotacje celowe. W 2019 

roku w strukturze tej przeważały bieżące dochody własne.  

Strukturę bieżących dochodów województwa samorządowego według ważniejszych źródeł 

dochodów w latach 2019 - 2020 przedstawiają poniższe wykresy. 

  

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

stanowiły dotacje przekazywane z budżetu województwa (35,9% 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 17,4%, a wydatki na obsługę długu publicznego 0,4%. 
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Kwoty ujęte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wskazują główne kierunki 

wydatkowania środków finansowych województwa samorządowego. 

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

600 – Transport i łączność, co stanowi 39,3%. 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 w dziale 851 - Ochrona zdrowia wyniosły 10,3% i przeznaczone były na wsparcie 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 między innymi poprzez doposażanie 

jednostek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny. 

Kolejny kierunek dystrybucji środków stanowią wydatki na administrację. Ich udział w strukturze 

wyniósł 9,6%. Przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej.  

 

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

70,6%. Wydatki w tym obszarze dotyczyły inwestycji na drogach wojewódzkich i mostach. 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

dz 010

dz 150

dz 400

dz 600

dz 630

dz 700

dz 730

dz 750

dz 757

dz 801

dz 851

dz 852

dz 853

dz 854

dz 855

dz 900

dz 921

dz 925

dz 926

Pozostałe działy

1,9

8,8

0,3

39,3

0,2

0,4

0,3

9,6

0,4

8,0

10,3

3,1

6,6

0,1

0,2

1,5

7,4

0,3

1,1

0,2

Struktura wykonanych wydatków ogółem według działów 
w samorządzie województwa opolskiego w 2020 roku (%)



 39 

Konieczność przeznaczenia środków na doposażenie służby zdrowia w sprzęt niezbędny do walki  

z COVID-19 jak i dostosowania do nowej sytuacji placówek służby zdrowia wymusiło przeznaczenie 

16,0% wszystkich wydatków inwestycyjnych w dziale 851 – Ochrona zdrowia. W pozostałych 

działach wydatki inwestycyjne nie przekroczyły udziału 4,0%. 

 

6.4. Dochody i wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

Województwo samorządowe w 2020 roku otrzymało dochody ze środków europejskich  

i zagranicznych w wysokości 237 448 tys. zł, co stanowiło 37,6% ogółu dochodów (w 2019 roku  

– 36,2%).  

T a b e l a  16 

Dochody pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dynamika 
2019/2018 

Dynamika 
2020/2019 

 (%)  (%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 199 751 199 337 237 448 99,8 119,1 

Udział w dochodach ogółem (%) 38,5 36,2 37,6 x x 

Z ogólnej kwoty wydatków samorząd województwa przeznaczył 228 674 tys. zł na realizację 

zadań finansowanych z udziałem funduszy europejskich i zagranicznych, co stanowiło 41,8% 

wszystkich wydatków (w roku 2019 – 38,9%). 
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T a b e l a  17 

Wydatki pochodzące ze środków 
europejskich i zagranicznych 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Dynamika 
2019/2018 

Dynamika 
2020/2019 

 (%)  (%) 

1 2 3 4 5 6 

Wykonanie (tys. zł) 201 250 198 391 228 674 98,6 115,3 

Udział w wydatkach ogółem (%) 40,4 38,9 41,8 x x 

 

6.5. Wynik budżetu, finansowanie deficytu, przychody i rozchody  

Na koniec 2020 roku województwo samorządowe zaplanowało nadwyżkę budżetową  

w wysokości 13 193 tys. zł, a wypracowało w wysokości 84 648 tys. zł. Nadwyżka budżetowa 

stanowiła 13,4% wykonanych dochodów. 

Nadwyżka operacyjna na koniec roku wyniosła w województwie samorządowym 122 088 tys. zł.  

W ramach przychodów województwo samorządowe posiadało: wolne środki w wysokości  

66 165 tys. zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy  

o finansach publicznych w kwocie 6 162 tys. zł oraz uzyskało przychody ze spłaty udzielonych 

pożyczek w wysokości 871 tys. zł.  

Rozchody z tytułu wykupu obligacji w 2020 r. wyniosły 18 550 tys. zł.  

6.6. Zobowiązania zaliczane do długu publicznego oraz należności budżetowe 

Na koniec 2020 roku województwo samorządowe posiadało 80 000 tys. zł zobowiązań, które 

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

o 19,1%. 

Zadłużenie województwa opolskiego liczone do dochodów wykonanych na koniec 2020 r. wyniosło 

12,7%. 
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Należności wymagalne wzrosły w 2020 roku o 7 169 tys. zł i wyniosły 43 058 tys. zł (6,8% 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 

I.  W 2020 roku dochody budżetowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego zrealizowano w 100,9%. Realizacja planu dochodów wahała się od 

99,6% w mieście na prawach powiatu do 105,9% w województwie samorządowym. Dochody ogółem 

wzrosły we wszystkich typach j.s.t. łącznie o 9,9%. Średnio dochody bieżące wzrosły o 9,6%, 

a majątkowe o 12,4%. 

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

bieżących dochodów własnych w gminach i powiatach województwa opolskiego był wyższy niż  

w kraju, natomiast w mieście na prawach powiatu i w województwie samorządowym był poniżej 

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

i województwie samorządowym, natomiast dotacji celowych na zadania bieżące w powiatach  

i województwie samorządowym. 

Wydatki ogółem zrealizowano w 92,1% planu. Wykonanie wydatków w jednostkach samorządu 

terytorialnego poszczególnych szczebli mieściło się od 91,0% w gminach do 93,7% w województwie. 

Wzrost wydatków nastąpił we wszystkich typach j.s.t., średnio o 2,4%. Struktura wydatków j.s.t. 

wskazuje na znaczącą przewagę wydatków bieżących – 84,7%, nad majątkowymi – 15,3%.  

W gminach, powiatach i województwie samorządowym struktura ta była mniej korzystna niż  

w kraju ze względu na wyższy niż średni w kraju udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem. 
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Zobowiązania ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego wzrosły  

o 0,4% i wyniosły 1 755 461 tys. zł, co stanowiło 24,0% w relacji do dochodów wykonanych przez 

wszystkie j.s.t. (w roku 2019 – 26,2% 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 76 jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego wyniosła 400 381 tys. zł. Deficyt budżetowy w kwocie 16 458 tys. zł 

osiągnęło 7 j.s.t.  

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

570 497 tys. zł, natomiast deficyt operacyjny osiągnęła 1 jednostka w kwocie 917 tys. zł. 

W analizowanym roku wszystkie jednostki województwa opolskiego spełniły regułę określoną  

w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Stanowiła ona, 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 2020 r. został spełniony przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego, z wyjątkiem powiatu kluczborskiego. 

Pozyskane przez jednostki samorządu terytorialnego środki europejskie i zagraniczne stanowiły 

7,6% ogólnej kwoty dochodów (w 2019 r. 9,3%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 

7,2% ogółu wydatków (w 2019 r. – 9,1%). W ostatnim roku nastąpił spadek udziałów środków 

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

terytorialnego. 

II.    Dochody gmin w 2020 r. wzrosły o 8,1%, a zrealizowano je w 100,2%. Dochody własne 

bieżące, dotacje bieżące i subwencja ogólna były wyższe niż w roku poprzednim odpowiednio  

o 2,7%, 18,3% i 4,2%.  

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące wyniosły – 90,9%, a dochody majątkowe – 

9,1%. 

Wydatki ogółem wzrosły o 1,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Gminy zrealizowały je  

w 91,0%. Na wydatki bieżące przeznaczono 88,2% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowiły 

11,8% poniesionych wydatków i były niższe niż przed rokiem o 29,5%.  

Gminy zakończyły rok budżetowy nadwyżką budżetową w wysokości 207 941 tys. zł, na co 

złożyła się nadwyżka budżetowa wypracowana przez 64 gminy w kwocie 223 690 tys. zł  

i deficyt budżetowy w 6 gminach w kwocie 15 749 tys. zł. W roku poprzednim gminy osiągnęły łączny 

deficyt budżetowy w wysokości 72 641 tys. zł.  
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Na koniec 2020 roku nadwyżkę operacyjną osiągnęło 69 gmin województwa opolskiego  

w wysokości 304 110 tys. zł, a deficyt operacyjny wystąpił w 1 gminie w wysokości 917 tys. zł.  

W ramach przychodów gmin odnotowano spadek z tytułu zaciągniętych przez gminy kredytów  

i pożyczek, z wyemitowanymi obligacjami o 58,4% oraz spłat udzielonych pożyczek o 21,8%, 

natomiast wzrosły wolne środki o 19,0% i nadwyżka budżetowa o 6,5%.  

Zobowiązania gmin na koniec 2020 r. wyniosły 1 023 791 tys. zł, w tym prawie wszystkie 

stanowiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. 

Pozyskane przez gminy środki europejskie i zagraniczne stanowiły 3,4% ogólnej kwoty dochodów 

(w 2019 r. – 4,6%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 2,6% wydatków (w 2019 r. – 

4,6%). 

III.   Dochody miasta na prawach powiatu - Opola zwiększyły się o 12,7% w analizowanym 

okresie i wykonano je w 99,6% planu. Dochody bieżące wzrosły o 8,3%, a majątkowe o 35,4%. 

W strukturze dochodów ogółem dominujący udział miały bieżące dochody własne – 45,2%. 

Drugim źródłem dochodów były dotacje celowe na zadania bieżące, które stanowiły 17,7%  

i subwencja ogólna – 17,6%. Własne dochody majątkowe to udział 10,8% w dochodach ogółem,  

a dotacje majątkowe 8,7%. 

Wydatki ogółem miasta na prawach powiatu zwiększyły się o 6,0% i wykonano je w 94,1% 

rocznego planu. W ich strukturze dominowały wydatki bieżące – 76,9%, w których przeważały 

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

majątkowych, stanowiła 23,1% ogółu wydatków i wzrosła o 1,9% w stosunku do roku ubiegłego. 

Miasto na prawach powiatu zamknęło rok budżetowy nadwyżką budżetową w wysokości 

34 809 tys. zł (w roku poprzednim deficyt wyniósł 40 059 tys. zł). Wynik bieżący roku 2020 to 

nadwyżka operacyjna w kwocie 73 266 tys. zł.  

Ogółem zobowiązania miasta na prawach powiatu zamknęły się kwotą 382 513 tys. zł (wzrost  

o 10,5%). Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł 29,7%. 

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

dochodów (w 2019 r. – 15,9%), a w strukturze wydatków środki te stanowiły 10,3% (w 2019 r. – 

14,0%).  

IV.  Powiaty województwa opolskiego w 2020 r. wykonały dochody w 102,9% planu i były one 

wyższe o 11,4% od uzyskanych w roku poprzednim. Dochody bieżące wzrosły o 10,0%,  

a majątkowe o 24,7%. 

W strukturze dochodów ogółem dominujący udział miała subwencja ogólna – 38,7% i własne 

dochody bieżące – 32,9%. Kolejnym źródłem dochodów były dotacje celowe na zadania bieżące, 
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które stanowiły 17,9%, a następnie własne dochody majątkowe odpowiednio 7,3% i dotacje 

majątkowe 3,2%. 

Wydatki ogółem powiatów zostały zrealizowane w 93,4% planu. W stosunku do roku 

poprzedniego wzrosły o 0,9%, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 7,7%, a wydatki majątkowe 

zmniejszyły się o 29,8%.  

W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące powiatów stanowiły 87,4%, natomiast wydatki 

majątkowe 12,6%.  

Na koniec 2020 roku 10 powiatów uzyskało nadwyżkę budżetową w łącznej kwocie 57 235 tys. zł, 

a 1 zakończył rok budżetowy deficytem w wysokości 708 tys. zł.  

Nadwyżkę operacyjną uzyskały wszystkie powiaty województwa opolskiego w łącznej wysokości 

71 033 tys. zł.  

Zobowiązania ogółem powiatów wyniosły 269 157 tys. zł i wzrosły o 2,4% w porównaniu do 2019 

roku. W relacji do wykonanych dochodów zobowiązania stanowiły 25,8%. Poziom zadłużenia 

powiatów w relacji do dochodów wahał się od 0,5% w powiecie opolskim do 91,4% w powiecie 

kluczborskim. 

Pozyskane przez powiaty środki europejskie i zagraniczne stanowiły 4,5% kwoty dochodów  

(w 2019 r. – 5,5%). Powiaty przeznaczyły 3,7% wydatków na realizację programów z udziałem 

środków europejskich i zagranicznych (w 2019 r. – 6,3%). 

V.   Dochody ogółem województwa samorządowego w 2020 r.  zostały zrealizowane w 105,9%, 

bieżące 104,7%, a dochody majątkowe w 111,0%. Nastąpił wzrost dochodów ogółem o 14,7%. 

Dochody bieżące wzrosły o 30,8%, a dochody majątkowe zmalały o 23,9%. W porównaniu do roku 

ubiegłego, nastąpił wzrost o 16,7% wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 

natomiast zauważalny był spadek o 2,6% wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

Wydatki województwa samorządowego zrealizowano w 93,7% w stosunku do planu. W stosunku 

do roku ubiegłego wzrosły one o 7,2%. Wydatki majątkowe zmalały o 20,3%, a wydatki bieżące 

wzrosły o 25,2%. 

Wydatki bieżące stanowiły 70,6% w strukturze wydatków, a majątkowe 29,4%. 

Rok budżetowy województwo samorządowe zamknęło nadwyżką budżetową w wysokości 

84 648 tys. zł oraz nadwyżką operacyjną w kwocie 122 088 tys. zł.  

Zobowiązania ogółem województwa samorządowego wyniosły 80 000 tys. zł (spadek o 19,1%)  

i w całości pochodziły z tytułu emisji obligacji, co stanowiło 12,7% w odniesieniu do wykonanych 

dochodów.  
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Środki europejskie i zagraniczne pozyskane przez województwo samorządowe stanowiły 37,6% 

ogólnej kwoty dochodów (w 2019 r. – 36,2%). Ze środków europejskich i zagranicznych pokryto 

41,8% ogółu wydatków (w 2019 r. – 38,9%). 
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