
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

 

 

na podstawie art. 37 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje 

do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego i umieszczenie na stronie www.bip.namyslow.pl  informację obejmującą: 

  

I. Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za 2018 rok  

 

Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art. 267 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych przedłożył Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok, które przyjęte zostało Uchwałą 

Nr 11/34/2019 – pełny tekst uchwały wraz z załącznikami opublikowano na stronie 

www.bip.namyslow.pl Uchwały Zarządu Powiatu. 

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2018 rok w wysokości 55.348.540,95 

zł zostały zrealizowane w kwocie 55.701.420,03 zł tj. w 100,64 %, w tym plan dochodów 

majątkowych w wysokości 9.008.408,00 zł został zrealizowany w kwocie 8.653.458,67 tj. w 

100,64 %. 

W sprawozdaniu stopień realizacji dochodów został przedstawiony tabelarycznie i opisowo w 

układzie źródłowym w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji 

budżetowej, co pozwala na precyzyjne określenie wskaźnika wykonania poszczególnych 

rodzajów dochodów. W części opisowej sprawozdania w sposób szczegółowy i wyczerpujący 

omówione zostały przyczyny odchyleń od planowanych założeń.  

Plan wydatków budżetowych w wysokości 57.448.540,95 zł został zrealizowany w kwocie 

56.151.812,63 zł tj. w 97,74 %, w tym plan wydatków majątkowych w kwocie 11.768.304,19 

zł został zrealizowany w kwocie 11.756.342,55 zł tj. 99,90 %. Wykonane na koniec roku 

wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących, co zgodne jest z art. 242 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono 

stopień realizacji wydatków w zestawieniu statystycznym, w części opisowej natomiast 

omówiono realizację wydatków w przekroju rodzajowym i zadaniowym, wskazując 

jednocześnie stan i przyczyny zaawansowania realizacji wydatków, w tym wydatków 

majątkowych.  

Wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok zamknęło się ujemną różnicą dochodów nad 

wydatkami w wysokości 450.392,60 zł, stanowiącą deficyt budżetu. 

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i 

poręczeń wysokość zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31.12.2018 r. wyniosła łącznie 

6.369.324 zł i w całości dotyczy zaciągniętych kredytów długoterminowych.  

Zarząd Powiatu realizując budżet dokonał spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych 

przez powiat kredytów w wysokości 924.932,00 zł, co przy uwzględnieniu należnych odsetek 

i prowizji bankowych w wysokości 128.902,93 zł stanowi łączną kwotę 1.053.834,93 zł. 

Ponadto w sprawozdaniu ujęto również informację o realizacji planu przychodów i wydatków: 

dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych oraz informację 

o stanie mienia komunalnego powiatu. 

 

II. Kwota wydatkowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

 

W 2018 r. Powiat Namysłowski wydatkował środki finansowe pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej oraz z bezzwrotnej pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w 

kwocie 10.467.229,19 zł.  

 

http://www.bip.namyslow.pl/
http://www.bip.namyslow.pl/


III. Kwota zobowiązań wymagalnych.  

 

Kwota wymagalnych zobowiązań wynikająca z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń 

sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł 

(słownie: zero zł 00/100). 

Kwota wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 

zł (słownie: zero zł 00/100). 

 

IV. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 

W roku budżetowym 2018 powiat namysłowski otrzymał następujące dotacje z innych 

jednostek samorządu terytorialnego: 

1. dotacja celowa otrzymana z Gminy Wilków z przeznaczeniem na działania związane z 

realizacją strategii niskoemisyjnej w wysokości 49.891,15 zł, 

2. dotacja celowa otrzymana z Gminy Wilków z przeznaczeniem na działania związane z 

poprawą bezpieczeństwa na drogach w wysokości 10.000,00 zł, 

3. dotacje celowe otrzymane na realizację projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie 

Namysłowskim” w łącznej wysokości 12.970,12 zł, z tego: Gmina Świerczów 4.559,41 zł, 

Gmina Domaszowice 1.725,72 zł, Gmina Wilków 5.371,18 zł oraz Gmina Pokój 1.313,19 

zł, 

4. dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka w 

Namysłowie, na podstawie zawartych porozumień – 568.214,10 zł, tego: Miasto Opole 

178.709,22 zł, Powiat Sosnowiecki 48.688,11 zł, Powiat Wieruszowski 97.376,22 zł, 

Powiat Gorzowski 97.376,22 zł oraz Powiat Głubczycki 146.064,33 zł. 

5. dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na 

podstawie zawartych porozumień – 170.387,14 zł, z tego: Powiat Kępiński 12.364,00 zł, 

Miasto Poznań 1.595,48 zł, Powiat Kluczborski 12.364,00 zł, Miasto Opole 69.422,36 zł, 

Powiat Tyski 8.458,00 zł, Powiat Oleśnicki 14.841 zł, Powiat Średzki 10.635,00 zł, Powiat 

Oleski 6.747,61 zł, Miasto Katowice 8.158,00 zł, Powiat Bolesławiecki 9.468,08 zł oraz 

Powiat Oławski 16.315,61 zł. 

 

V. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.  

 

W roku budżetowym 2018 z budżetu powiatu namysłowskiego udzielono następujących dotacji 

innym jednostkom samorządu terytorialnego: 

1. dotacja celowa udzielona dla Powiatu Opolskiego w wysokości 859,73 zł, z 

przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego  pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego”,  

2. dotacja celowa udzielona dla Gminy Pokój w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na 

zadania z zakresu zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia ludzi, a w szczególności na 

zakup sprzętu przeciwpożarowego, 

3. dotacja celowa udzielona dla Gminy Świerczów w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem 

na zadania z zakresu zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia ludzi, a w szczególności na 

rozbudowę remizy OSP w Dąbrowie,  

4. dotacja celowa udzielona dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 26.669,00 zł, z 

przeznaczeniem na realizację porozumienia w zakresie organizacji doskonalenia 

zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli ze szkół dla których organem 

prowadzącym jest powiat namysłowski. 



5. dotacja celowa udzielona dla Gminy Namysłów w wysokości 30.000,00 zł z 

przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych gminie z zakresu prowadzenia biblioteki 

powiatowej. 

6. dotacja celowa udzielona, jako pomoc finansowa, dla Samorządowego Województwa 

Opolskiego w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji 

ekologicznej. 

7. Dotacje celowe udzielone jako zwrot kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych, na podstawie zawartych porozumień – 248.349,39 zł, a w szczególności: 

Powiat Olkuski 48.893,45 zł, Powiat Skierniewicki 56.637,95 zł, Powiat Bocheński 

26.904,48 zł, Powiat Oławski 40.998,31 zł, Powiat Opolski 174.852,00 zł, Powiat kłodzki 

33.600,00 zł oraz Miasto Przemyśl 24.133,83 zł. 

8. Dotacje celowe udzielone jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na 

podstawie zawartych porozumień – 150.380,00 zł, a w szczególności: Powiat Limanowski 

37.092,00 zł, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski 12.364,00 zł, Powiat Opolski 24.728,00 zł, 

Powiat Oławski 24.728,00 zł, Powiat Oleśnicki 5.958,00 zł, Powiat Kępiński 12.624,00 zł, 

Powiat Gliwicki 12.364,00 zł, Powiat Wrzesiński 8.158,00 zł oraz Miasto Skierniewice 

12.364,00 zł. 

 

VI. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 

  

W 2018 roku Powiat Namysłowski nie udzielał poręczeń i gwarancji. 

 

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 

odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. 

 

W 2018 roku Powiat Namysłowski nie udzielał, w zakresie podatków i opłat ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozkładania na raty. 

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.      

 

 

1. PHU MARLUX – MEBLE Adamczyk Mariusz, 

2. Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o., 

3. Joanna Hofbauer, 

4. Stępień Zuzanna Salon Fryzjerski Zuzanna, 

5. Mariusz Sędziński, 

6. Joanna Litwin, 

7. Łukasz Łastowski, 

8. Natalia Bartnicka, 

9. Waldemar Kamiński, 

10. Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, 

11. Oktawia Ciunek, 

12. Zbigniew Śpiewak Zakład Drzewny „Drew-Zbych” Produkcja-Handel-Usługi, 

13. PPH MARCEL s.c. M.A. Rakieta, 

14. Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o., 

15. Tartak S.C. Mariusz Brodnicki Anna Brodnicka, 

16. Mirosław Majewski, 

17. Waldemar Roszak, 

18. Andrzej Szczegielniak, 



19. PHU „KRUSZNIK” Justyna Majewska, 

20. Arkadiusz Kasprzycki, 

21. Barbaruk Zbigniew Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „VITAL” Z. Barbaruk, 

22. „MAGNAT” Sp. z o.o., 

23. Karol Sewina, 

24. Karol Różański, 

25. Grzegorz Tomala Naprawa Pojazdów Samochodowych i Maszyn Rolniczych, 

26. Tomasik Jacek Przedsiębiorstwo Handlowe, 

27. Barbara Kaźmierczak DREWTRANS Transport i Spedycja, 

28. Grupa MTD Sp. z o.o., 

29. Zbigniew Kosmala, 

30. Bartosz Filarowski, 

31. Anna Suchodolska, 

32. Biżuteria i Zegarki Elżbieta Maryniak, 

33. METALPRODUKT POLSKA Sp. z o.o., 

34. Monika Zawadka PPHU „Siódme Niebo”, 

35. Tomasz Fulek, 

36. Krzysztof Chruszcz, 

37. Krystian Tyszkowski, 

38. Małgorzata Misiak, 

39. Maciej Loster, 

40. Bartosz Buczko, 

41. Katarzyna Nizioł, 

42. Anna Choryszna, 

43. Paweł Gorzałkowski, 

44. Kamil Zieliński, 

45. FLORES Sp. z o.o., 

46. Usługi Remontowo Budowlane Marcin Burnecki, 

47. Kancelaria Bezpieczeństwo Informacji Bożena Krawczuk, 

48. Katarzyna Majewska, 

49. Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., 

50. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ROLKOM Agnieszka Komin, 

51. BUISNESS TRADERS GROUP Sp. z o.o., 

52. PERFEKT Mariusz Brzezicki, 

53. BUD-RYN Sp. z o.o., 

54. Biuro Rachunkowo Podatkowe CERTUS Honorata Brzezicka, 

55. OPOLTAX Sp. z o.o., 

56. P.P.U.H. PAWŁOWSKI Robert Pawłowski, 

57. TAP Tadeusz Kozub i Piotr S.C., 

58. Agata Mikołajczyk AGMA Office, 

59. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o..  

 

 


