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(zł)

Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania

1 2 3 4 5 6 7

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 85 120,00 75 265,98 88,42%

2 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 17 739,00 7 819,50 44,08%

3 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 65,99 -

4 0970 Wpływy z różnych dochodów 67 381,00 67 380,49 100,00%

5 020 Leśnictwo 73 000,00 36 469,82 49,96%

6 2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publiczych 73 000,00 36 469,82 49,96%

7 600 Transport i łączność 53 000,00 67 247,38 126,88%

8 0690 Wpływy z różnych opłat - 8 756,28 -

9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 5 041,58 -

10 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 449,52 114,98%

11 2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzialanej między 

jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 50 000,00 50 000,00 100,00%

12 700 Gospodarka mieszkaniowa 726 690,00 341 048,48 46,93%

13 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 180,00 8 285,72 101,29%

14 0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 569 510,00 235 520,09 41,35%

15 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 19,49 -

16 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 49 000,00 17 802,00 36,33%

17 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 000,00 79 421,18 79,42%

18 710 Działalność usługowa 1 277 388,00 548 961,29 42,98%

19 0830 Wpływy z usług 600 000,00 235 037,29 39,17%

20 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 677 388,00 313 924,00 46,34%

21 750 Administracja publiczna 1 134 904,00 448 587,53 39,53%

22 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 19 700,00 17 402,00 88,34%

23 2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 100,00 5 000,00 35,46%

24 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 940 000,00 284 616,25 30,28%

25 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 7 183,00 -

26 0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych 23 500,00 39 550,00 168,30%

27 0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień - 685,92 -

28 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 115 000,00 46 411,00 40,36%

29 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 4 290,70 429,07%

30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 4,77 -

31 0950 Wpłwy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11 604,00 13 731,44 118,33%

32 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 29 712,45 297,12%

33 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 011 764,44 3 430 453,60 57,06%

34 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 5 626 360,00 3 381 592,00 60,10%

35 2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 390,44 7 390,44 100,00%

36 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,80 -
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37 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 52 500,00 25 370,36 48,32%

38 0970 Wpływy z różnych dochodów 325 514,00 16 100,00 4,95%

39 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 66 000,00 50,00%

40 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 132 000,00 66 000,00 50,00%

41 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 10 104 014,00 5 260 299,01 52,06%

42 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 169 286,00 4 584 642,00 50,00%

43 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 564 728,00 282 360,00 50,00%

44 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 370 000,00 392 110,87 105,98%

45 0690 Wpływy z różnych opłat - 1 100,00 -

46 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 86,14 -

47 758 Różne rozliczenia 30 239 597,00 17 705 384,19 58,55%

48 2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 10 184,00 10 184,03 100,00%

49 2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 133,00 20 133,00 100,00%

50 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza 3 852 258,00 1 926 132,00 50,00%

51 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa 23 535 736,00 14 333 248,00 60,90%

52 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca 2 821 286,00 1 410 642,00 50,00%

53 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 5 045,16 -

54 801 Oświata i wychowanie 1 330 360,53 589 244,21 44,29%

55 0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 252,00 546,00 43,61%

56 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 145,00 36,25%

57 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 250,00 25 672,26 97,80%

58 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 5,70 -

59 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 609,99 -

60 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 250,00 10 250,00 100,00%

61 0970 Wpływy z róznych dochodów 18 500,00 23 620,61 127,68%

62 2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 454 025,00 169 999,66 37,44%

63 2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 26 707,00 9 999,98 37,44%

64 2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 84 942,00 84 942,00 100,00%

65 2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu 24 000,00 24 000,00 100,00%

66 2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 681 723,00 173 227,46 25,41%

67 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 311,53 66 225,55 2865,01%

68 851 Ochrona zdrowia 962 000,00 551 346,00 57,31%

69 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 962 000,00 551 346,00 57,31%

70 852 Pomoc społeczna 2 752 712,00 1 405 954,60 51,08%

71 2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 92 100,00 0,00 -
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72 2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 13 758,00 0,00 -

73 2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu 139 104,00 64 744,00 46,54%

74 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 290,00 5 680,46 61,15%

75 0830 Wpływy z usług 2 471 300,00 1 314 593,22 53,19%

76 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 160,00 20 936,92 77,09%

77 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 340 267,18 777 016,49 57,97%

78 0620

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty 

za częstotliwości 17 900,00 6 195,00 34,61%

79 0690 Wpływy z różnych opłat 46 000,00 7 755,00 16,86%

80 2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 674 240,00 404 544,00 60,00%

81 2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 125 760,00 75 456,00 60,00%

82 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 275 880,00 165 901,20 60,14%

83 2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałalnia COVID-19 na finnsowanie lub 

dofinansowanie relizacji zadań związanych z przeciwdziałalniem COVID-19 33 685,00 33 667,64 99,95%

84 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 97,65 -

85 2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z 

odrębnych ustaw 166 802,18 83 400,00 50,00%

86 854 Edkacyjna opieka wychowawcza 0,00 249 312,08 -

87 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 249 312,08 -

88 855 Rodzina 1 777 100,00 971 139,87 54,65%

89 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 488,66 -

90 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2 425,50 -

91 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100,00%

92 0970 Wpływy z różnych dochodów 630 671,00 299 660,21 47,51%

93 2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc 

państwa w wychowaniu dzieci 176 097,00 175 240,00 99,51%

94 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

969 832,00 492 825,50 50,82%

95 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 000,00 50 132,08 91,15%

96 0690 Wpływy z różnych opłat 55 000,00 50 132,08 91,15%

97 Razem dochody bieżące 58 054 917,15 32 573 862,61 56,11%

98 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 570 078,00 0,00 0,00%

99 6258

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 999 040,63 0,00 0,00%

100 6259

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 571 037,37 0,00 0,00%

101 600 Transport i łączność 1 642 316,00 767 907,62 46,76%

102 6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzialanej między 

jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 960 772,00 170 000,00 17,69%

DOCHODY MAJĄTKOWE
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103 6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych 681 544,00 597 907,62 87,73%

104 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 632 500,00 0,00 0,00%

105 0770

Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 2 632 500,00 0,00 0,00%

106 758 Różne rozliczenia 243 663,67 243 664,06 100,00%

107 6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 243 663,67 243 663,79 100,00%

108 6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego - 0,27 -

109 926 Kultura fizyczna 200 000,00 200 000,00 100,00%

110 6260

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych 200 000,00 200 000,00 100,00%

111 Razem dochody majątkowe 6 288 557,67 1 211 571,68 19,27%

112 Ogółem dochody 64 343 474,82 33 785 434,29 52,51%
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, (zł)

1 2 3 4 5
6=7+10+11+12+

13+14
7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 85 120,00 75 199,99 75 199,99 7 819,50 67 380,49 - - - - - 88,35%

2 01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 15 639,00 7 819,50 7 819,50 7 819,50 - - - - - - 50,00%

3 01095 Pozostała działalność 69 481,00 67 380,49 67 380,49 0,00 67 380,49 - - - - - 96,98%
4 020 Leśnictwo 119 201,00 59 651,77 23 181,67 18 273,97 4 907,70 - 36 470,10 - - - 50,04%
5 02001 Gospodarka leśna 77 950,00 41 377,80 4 907,70 - 4 907,70 - 36 470,10 - - - 53,08%
6 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 41 251,00 18 273,97 18 273,97 18 273,97 0,00 - - - - - 44,30%
7 600 Transport i łączność 1 300 000,00 596 617,05 596 617,05 - 596 617,05 - - - - - 45,89%
8 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 300 000,00 596 617,05 596 617,05 - 596 617,05 - - - - - 45,89%
9 700 Gospodarka mieszkaniowa 258 478,00 127 436,29 127 436,29 17 002,00 110 434,29 - - - - - 49,30%

10 70005
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 258 478,00 127 436,29 127 436,29 17 002,00 110 434,29 - - - - - 49,30%

11 710 Działalność usługowa 1 167 388,00 518 867,87 518 269,71 404 455,52 113 814,19 - 598,16 - - - 44,45%

12 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 699 000,00 298 275,19 298 275,19 210 502,00 87 773,19 - - - - - 42,67%
13 71015 Nadzór budowalany 468 388,00 220 592,68 219 994,52 193 953,52 26 041,00 - 598,16 - - - 47,10%
14 750 Administracja publiczna 7 655 886,00 3 853 414,77 3 655 201,60 2 961 456,22 693 745,38 - 198 213,17 - - - 50,33%
15 75011 Urzędy wojewódzkie 4 600,00 1 221,02 1 221,02 1 221,02 - - - - - - 26,54%
16 75019 Rady powiatów 425 000,00 212 765,23 15 981,56 - 15 981,56 - 196 783,67 - - - 50,06%
17 75020 Starostwa powiatowe 6 550 586,00 3 391 782,45 3 390 352,95 2 960 235,20 430 117,75 - 1 429,50 - - - 51,78%
18 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - 0,00%

19 75075
Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 170 000,00 45 179,67 45 179,67 - 45 179,67 - - - - - 26,58%

20 75095 Pozostała działalność 476 500,00 202 466,40 202 466,40 - 202 466,40 - - - - - 42,49%

21 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 6 156 764,44 3 142 949,83 3 074 907,82 2 771 620,77 303 287,05 - 68 042,01 - - - 51,05%

22 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 - - - - - 100,00%

23 75411
Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 5 626 360,00 3 047 464,13 2 979 422,12 2 771 620,77 207 801,35 - 68 042,01 - - - 54,16%

24 75421 Zarządzanie kryzysowe 87 390,44 7 390,44 7 390,44 - 7 390,44 - - - - - 8,46%

25 75421
Zarządzanie kryzysowe - Fundusz 
Pomocy 325 514,00 16 100,00 16 100,00 - 16 100,00 - - - - - 4,95%

26 75479 Pomoc zagraniczna 20 000,00 19 337,59 19 337,59 - 19 337,59 - - - - - 96,69%
27 75495 Pozostała działalność 77 500,00 32 657,67 32 657,67 - 32 657,67 - - - - - 42,14%
28 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 58 433,46 26 423,46 - 26 423,46 32 010,00 - - - - 44,27%

w tym:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wykonanie % wykonania

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dotacje na 
zadania bieżące

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych

Wydatki na programy 
finansowane ze 

środków UE, EFTA i 
innych źródeł 
zagranicznych 
niepodlegające 

zwrotowi

Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie
Wydatki na 

obsługę 
długu

Plan 

Wypłaty z tytułu 
udzielonych 
poręczeń i 
gwarancji

Wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane 

Wydatki na 
zadania statutowe

Wydatki jednostek 
budżetowych
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29 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000,00 58 433,46 26 423,46 - 26 423,46 32 010,00 - - - - 44,27%
30 757 Obsługa długu publicznego 428 990,00 77 576,49 - - - - - - 0,00 77 576,49 18,08%

31 75702

Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek oraz innych 
zobowiązań jednostek samorządu 
terytorialnego zaliczanych do tytułu 
dłużnego - kredyty i pożyczki 215 981,00 77 576,49 - - - - - - - 77 576,49 35,92%

32 75704

Rozliczenia z tytułu poręczęń i 
gwarancji udzielanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego 213 009,00 0,00 - - - - - - 0,00 - 0,00%

33 758 Różne rozliczenia 1 686 046,00 207 699,00 207 699,00 - - - - - - - 12,32%

34 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 207 699,00 207 699,00 207 699,00 - - - - - - - 100,00%

35 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 478 347,00 0,00 0,00 - - - - - - - 0,00%
36 801 Oświata i wychowanie 23 926 844,97 12 227 126,07 10 557 536,36 9 343 782,80 1 213 753,56 591 539,00 963,00 1 077 087,71 - - 51,10%
37 80101 Szkoły podstawowe 348 503,00 189 549,63 189 549,63 175 232,91 14 316,72 - 0,00 - - - 54,39%
38 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 131 400,00 1 512 706,07 1 369 389,07 1 260 548,50 108 840,57 143 317,00 0,00 - - - 48,31%
39 80115 Technika 9 423 346,00 5 138 065,36 5 137 423,32 4 504 178,01 633 245,31 - 642,04 - - - 54,52%

40 80115
Technika - projekt praktyki zawodowe 
w ramach programu ERASMUS 7 ZSR 1 780 255,00 660 704,51 - - - - - 660 704,51 - - 37,11%

41 80115
Technika - projekt praktyki zawodowe 
w ramach programu ERASMUS 6 ZSR 5 669,00 5 668,06 - - - - - 5 668,06 - - 99,98%

42 80115
Technika - projekt praktyki zawodowe 
w ramach programu ERASMUS 7 ZSM 297 713,00 222 213,61 - - - - - 222 213,61 - - 74,64%

43 80116 Szkoły policealne 360 410,00 197 441,31 171 703,31 158 825,39 12 877,92 25 738,00 0,00 - - - 54,78%
44 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 866 498,00 1 021 884,45 1 021 563,49 870 375,74 151 187,75 - 320,96 - - - 54,75%

45 80117
Branżowe szkoły I i II stopnia - projekt 
Razem dla lepszego 27 410,00 18 602,54 - - - - - 18 602,54 - - 67,87%

46 80120 Licea ogólnokształcące 3 726 617,00 1 879 854,11 1 845 828,11 1 633 402,75 212 425,36 34 026,00 0,00 - - - 50,44%

47 80120
Licea ogólnokształcące - Fundusz 
Pomocy 5 866,00 1 378,13 1 378,13 1 378,13 - - - - - - 23,49%

48 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 902 271,00 1 024 509,01 636 051,01 589 531,38 46 519,63 388 458,00 0,00 - - - 53,86%

49 80146
Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 87 032,00 13 331,23 13 331,23 - 13 331,23 - - - - - 15,32%

50 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 179 536,00 98 907,93 98 907,93 91 480,30 7 427,63 - 0,00 - - - 55,09%

51 80152

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki 
…… 95 821,00 58 123,70 58 123,70 58 123,70 - - - - - - 60,66%

52 80195 Pozostała działalność 44 896,81 13 863,43 13 863,43 281,99 13 581,44 - - - - 30,88%

53 80195

Pozostała działalność - projekt 
"Kształcimy fachowców na lokalny 
rynek pracy" 534 146,00 145 589,02 - - - - - 145 589,02 - - 27,26%
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54 80195

Pozostała działalność - program 
"Edukacja, Integracja i Nowoczesność w 
Powiecie Namysłowskim" 24 513,16 24 309,97 - - - - - 24 309,97 - - 99,17%

55 80195
Pozostała działalność - program "Za 
życiem" 84 942,00 424,00 424,00 424,00 0,00 - - - - - 0,50%

56 851 Ochrona zdrowia 973 452,00 551 101,67 550 655,27 - 550 655,27 446,40 - - - - 56,61%

57 85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 963 452,00 551 101,67 550 655,27 - 550 655,27 446,40 - - - - 57,20%

58 85195 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - 0,00%
59 852 Pomoc społeczna 3 967 447,00 1 972 932,55 1 948 454,80 1 537 579,57 410 875,23 0,00 1 232,32 23 245,43 - - 49,73%
60 85202 Domy pomocy społecznej 2 903 434,00 1 488 232,74 1 487 000,42 1 149 406,60 337 593,82 - 1 232,32 - - - 51,26%
61 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 786 700,00 381 508,21 381 508,21 339 127,62 42 380,59 - 0,00 - - - 48,49%
62 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00 800,00 800,00 - 800,00 - - - - - 40,00%
63 85295 Pozostała działalność 7 000,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - - - 0,00%
64 85295 Pozostała działalność Dom Seniora 159 470,00 79 146,17 79 146,17 49 045,35 30 100,82 - 0,00 - - - 49,63%

65 85295
Pozostała działalność - projekt "Bliżej 
rodziny i dziecka" 108 843,00 23 245,43 - - - - - 23 245,43 - - 21,36%

66 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 3 724 907,18 1 942 809,62 1 329 719,92 1 218 135,98 111 583,94 137 500,00 21 965,99 453 623,71 - - 52,16%

67 85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych 275 000,00 137 500,00 - - - 137 500,00 - - - - 50,00%

68 85321
Zespoły ds. orzekania o 
niepełnosprawności 238 920,00 126 493,02 126 493,02 98 009,62 28 483,40 - - - - - 52,94%

69 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 340 342,18 1 171 365,25 1 169 559,26 1 089 235,11 80 324,15 - 1 805,99 - - - 50,05%
70 85395 Pozostała działalność 36 960,00 20 160,00 - - - - 20 160,00 54,55%

71 85395
Pozostała dzialalność -projekt "Biznes to 
podstawa." 800 000,00 453 623,71 - - - - - 453 623,71 - - 56,70%

72 85395
Postała działalność - Wsparcie domów 
pomocy społecznej 33 685,00 33 667,64 33 667,64 30 891,25 2 776,39 - - - - - 99,95%

73 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 271 288,00 2 755 230,20 733 381,20 637 476,05 95 905,15 1 999 599,00 22 250,00 - - - 52,27%

74 85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
w tym poradnie specjalistyczne 1 326 740,00 731 919,96 731 919,96 637 476,05 94 443,91 - 0,00 - - - 55,17%

75 85416 Pomoc materialna dla uczniów 22 850,00 22 250,00 - - - - 22 250,00 97,37%
76 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 905 514,00 1 999 599,00 - - - 1 999 599,00 - - - - 51,20%

77 85446
Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 16 184,00 1 461,24 1 461,24 - 1 461,24 - - - - - 9,03%

78 855 Rodzina 3 388 734,00 1 657 205,79 950 872,67 765 348,16 185 524,51 154 160,86 552 172,26 - - - 48,90%
79 85508 Rodziny zastępcze 1 452 041,00 746 217,25 218 656,81 200 743,00 17 913,81 49 854,00 477 706,44 - - - 51,39%

80 85510
Działalność placówek opiekuńczo - 
wychowawczych 1 936 693,00 910 988,54 732 215,86 564 605,16 167 610,70 104 306,86 74 465,82 - - - 47,04%

81 900
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 55 000,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - 0,00%

82 90095 Pozostała działalność 55 000,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - 0,00%
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83 921
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 160 000,00 131 075,58 11 075,58 - 11 075,58 120 000,00 - - - - 81,92%

84 92116 Biblioteki 30 000,00 15 000,00 - - - 15 000,00 - - - - 50,00%

85 92120
Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 105 000,00 105 000,00 - - - 105 000,00 - - - - 100,00%

86 92195 Pozostała działalność 25 000,00 11 075,58 11 075,58 - 11 075,58 - - - - - 44,30%
87 926 Kultura fizyczna 47 000,00 19 210,54 19 210,54 - 19 210,54 0,00 - - - - 40,87%
88 92695 Pozostała działalność 47 000,00 19 210,54 19 210,54 - 19 210,54 0,00 - - - - 40,87%
89 Razem wydatki bieżące 60 504 546,59 29 974 538,54 24 405 842,93 19 682 950,54 4 515 193,39 3 035 255,26 901 907,01 1 553 956,85 0,00 77 576,49 49,54%

1 2 3 4 5 6=7+9+10 11
90 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 570 078,00 0,00 0,00%

91 01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa - projekt "Scalanie 
gruntów - obiekt Zofijówka" 1 570 078,00 0,00 0,00%

92 600 Transport i łączność 3 793 262,00 1 156 928,59 30,50%
93 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 793 262,00 1 156 928,59 30,50%
94 700 Gospodarka mieszkaniowa 162 000,00 113 327,35 69,96%

95 70005
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 162 000,00 113 327,35 69,96%

96 710 Działalność usługowa 40 000,00 0,00 0,00%

97 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 000,00 0,00 0,00%
98 750 Administracja publiczna 148 000,00 34 975,05 23,63%
99 75020 Starostwa powiatowe 148 000,00 34 975,05 23,63%

100 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 90 000,00 70 000,00 77,78%

101 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 0,00 0,00%

102 75411
Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 70 000,00 70 000,00 100,00%

103 801 Oświata i wychowanie 2 908 375,00 8 000,00 0,28%
104 80195 Pozostała działalność 2 908 375,00 8 000,00 0,28%
105 851 Ochrona zdrowia 2 125 000,00 1 300 000,00 61,18%
106 85111 Szpitale ogólne 2 125 000,00 1 300 000,00 61,18%
107 852 Pomoc społeczna 60 000,00 5 535,00 9,23%
108 85202 Domy pomocy społecznej 60 000,00 5 535,00 9,23%
109 926 Kultura fizyczna 166 003,00 163 862,36 98,71%
110 92695 Pozostała działalność 166 003,00 163 862,36 98,71%
111 Razem wydatki majątkowe 11 062 718,00 2 852 628,35 25,79%
112 Ogółem wydatki 71 567 264,59 32 827 166,89 45,87%

- -
--

1 300 000,00

-
-

-
-

-1 300 000,00

163 862,36 -

0,00

163 862,36 -

5 535,00
5 535,00

-
-

0,00
-
-

- -

-

-

Wydatki na zakup i objęcie akcji 
i udziałów

7 8 9

Wydatki na wniesienie 
wkładów spółek prawa 

handlowego

-

-

34 975,05
34 975,05 -

-

-

-

70 000,00
0,00

--

-

10

-- - -
1 552 628,35 1 300 000,000,00

Wyszczególnienie

0,00

-
-

-
113 327,35 -

0,00

113 327,35 -
1 156 928,59

-

Plan 
Wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

w tym:

Wydatki na programy finansowane 
ze środków UE, EFTA i innych 

źródeł zagranicznych niepodlegające 
zwrotowi

1 156 928,59

-- -

0,00

0,00 0,00

0,00

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
--

-

-

% wykonanieWykonanie

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp. Dz. Rozdz.

-
-
-

70 000,00
8 000,00
8 000,00

-
-
-

-
-
-
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(zł)

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
 %           

wykonania

1 2 3 4 5=4/3

1

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 

pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

tych środków 1 435 381,77 2 115 554,15 147,39%

2

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach 2 908 375,00 2 908 444,70 100,00%

3

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2021 rok 3 907 905,00 3 931 488,00 100,60%

4 Nadwyżka z lat ubiegłych - 5 016 291,15 -

5 Razem przychody 8 251 661,77 13 971 778,00 169,32%

1

Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie  328 400,00 164 200,00 50,00%

2

Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie  230 000,00 115 000,00 50,00%

3

Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie  242 332,00 121 166,00 50,00%

4

Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie  157 140,00 78 570,00 50,00%

5

Spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie  70 000,00 35 000,00 50,00%

6

Pożyczka krótkoterminowa udzielona Namysłowskiemu 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 1 000 000,00 -

7 Razem rozchody 1 027 872,00 1 513 936,00 147,29%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PRZYCHODY

ROZCHODY



Załącznik nr 4

L.p. Wyszczególnienie

Źródło            

§
Plan Wykonanie

1 2 3 4 5

1 Dochody ogółem 40 000,00 8 840,00

2 z tego:

3 Wpływy z usług 0830 10 000,00 2 250,00

4 Wpływy z różnych dochodów 0970 30 000,00 6 590,00

5 Wydatki ogółem 40 000,00 5 769,29

6 z tego:

7

przelew środków wg stanu na 

rachunku bankowym na dzień 

31.12.2021 r. - -

8 wydatki bieżące 40 000,00 5 769,29

9 wydatki majątkowe - -

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku 

oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2022 roku

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
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Budżet powiatu
Budżet 

państwa i inne

Środki z 

budżetu Unii 

Europejskiej

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1

Projekt - "Rozwój kompetencji zawodowych podczas szkolenia za 

granicą" - w ramach programu ERASMUS +6, którego celem jest 

wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń 

na praktykach zagranicznych

Zespół Szkół Rolniczych 

w Namysłowie 
2019-2022

989 287,00 5 669,00 - - 5 669,00 5 668,06

2

Projekt - "Rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych podczas szkolenia 

za granicą" - w ramach programu ERASMUS +7, którego celem jest 

wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń 

na praktykach zagranicznych - zadanie ujęte jest również w wykazie 

przedsięwzięć do WPF

Zespół Szkół Rolniczych 

w Namysłowie 
2020-2022

1 920 048,00 1 780 255,00 - - 1 780 255,00 660 704,51

3

Projekt - "Praktyki zawodowe zagraniczne" - w ramach programu 

ERASMUS +7, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego 

poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych -

Zespół Szkół 

Mechanicznych 
2022

297 713,00 297 713,00 - - 297 713,00 222 213,61

4

Projekt - "Razem dla lepszego" - w ramach programu ERASMUS, którego 

celem jest integracja społeczna uczniów szkoły branżowej, rozwój 

kompetencji, poprawa wyników w nauce, kształcenie umiejętności uczenia 

się i rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych

Zespół Szkół 

Mechanicznych
2019-2022

89 619,00 27 410,00 - - 27 410,00 18 602,54

5

Projekt - "Edukacja, Integracja i Nowoczesność w Powiecie 

Namysłowskim" - którego celem jest podniesienie jakości kształcenia 

poprzez dodatkowe zajęcia, wprowadzenie metod eksperymentalnych 

nauczania i unowocześnienie bazy dydaktycznej - zadanie ujęte jest 

również w wykazie przedsięwzięć do WPF

Starostwo Powiatowe 2020-2022

212 131,19 24 513,16 1 226,16 2 451,00 20 836,00 24 309,97

6

Projekt - "Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy" - którego celem 

zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych poprzez 

poszerzanie współpracy z pracodawcami - zadanie ujęte jest również w 

wykazie przedsięwzięć do WPF

Starostwo Powiatowe 2020-2022

1 244 004,00 534 146,00 53 414,00 26 707,00 454 025,00 145 589,02

7

Projekt - "Bliżej rodziny i dziecka" którego celem jest wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej - zadanie ujęte jest również w wykazie przedsięwzięć do 

WPF

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
2018-2022

639 168,00 108 843,00 2 985,00 13 758,00 92 100,00 23 245,43

8

Projekt - "Biznes to podstawa Termomodernizacja budynku Powiatowego 

Urzędu Pracy", którego celem jest zwiększenie możliwiści zatrudnienia i 

jego utrzymania przez osoby poniżej 29 roku życia
Powiatowy Urząd Pracy 2022

800 000,00 800 000,00 - 125 760,00 674 240,00 453 623,71

9 Razem wydatki bieżące 6 191 970,19 3 578 549,16 57 625,16 168 676,00 3 352 248,00 1 553 956,85

10

Projekt - "Scalanie gruntów obiekt Zofijówka", którego celem jest 

poprawa warunków gospodarowania w produkcji rolniczej - zadanie ujęte 

jest również w wykazie przedsięwzięć do WPF

Starostwo Powiatowe 2018-2022

2 293 183,00 1 570 078,00 - 571 037,37 999 040,63 0,00

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH 

Źródła finansowania

L.p. Nazwa Projektu i jego cel 

Jednostka organizacyjna 

realizująca projekt lub 

koordynująca jego 

wykonanie

Okres realizacji 

projektu

ORAZ ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wykonanie za 

I półrocze 2022 

r.

Łączne nakłady 

finansowe (zł)

Wysokość 

wydatków w roku 

2022 (zł)
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Budżet powiatu
Budżet 

państwa i inne

Środki z 

budżetu Unii 

Europejskiej

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Źródła finansowania

L.p. Nazwa Projektu i jego cel 

Jednostka organizacyjna 

realizująca projekt lub 

koordynująca jego 

wykonanie

Okres realizacji 

projektu

Wykonanie za 

I półrocze 2022 

r.

Łączne nakłady 

finansowe (zł)

Wysokość 

wydatków w roku 

2022 (zł)

11

Projekt - "Przebudowa boiska przy I LO" , którego celem jest poprawa 

stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej - zadanie ujęte jest również w 

wykazie przedsięwzięć do WPF

Starostwo Powiatowe 2020-2022

4 105 515,76 166 003,00 166 003,00 - - 163 862,36

12

Projekt - "Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych", którego 

celem jest  zapewnienie obowiązujących standardów w zakresie warunków 

nauczania dla uczniów ze szczególnymi potrzebami - zadanie ujęte jest 

również w wykazie przedsięwzięć do WPF

Starostwo Powiatowe 2021-2024

18 150 000,00 2 908 375,00 - 2 908 375,00 - 8 000,00

13

Projekt - "Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1132 O w m. 

Domaradz", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego - zadanie ujęte jest również w wykazie przedsięwzięć do WPF
Starostwo Powiatowe 2021 - 2022

636 465,00 626 625,00 626 625,00 - - 0,00

14

Projekt - Bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr 1136 O i 1187 O w m. Dąbrowa - rozbudowa przejścia dla 

pieszych", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego - zadanie ujęte jest również w wykazie przedsięwzięć do WPF

Starostwo Powiatowe 2021 - 2022

122 275,98 120 276,00 28 272,00 92 004,00 - 120 275,43

15

Projekt - Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 

1136 O w m. Starościn ul. Kluczborska", którego celem jest poprawa 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - zadanie ujęte jest również 

w wykazie przedsięwzięć do WPF

Starostwo Powiatowe 2021 - 2022

62 912,98 60 913,00 13 681,00 47 232,00 - 60 912,12

16

Projekt - Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 

1136 O w m. Świerczów ul. Brzeska", którego celem jest poprawa 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - zadanie ujęte jest również 

w wykazie przedsięwzięć do WPF

Starostwo Powiatowe 2021 - 2022

56 256,00 54 256,00 12 436,00 41 820,00 - 54 225,79

17

Projekt - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota 

Książęca - Biestrzykowice", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego - zadanie ujęte jest również w wykazie 

przedsięwzięć do WPF

Starostwo Powiatowe 2022 - 2023

13 702 200,00 877 210,00 877 210,00 - - 201 597,00

18 Razem wydatki majątkowe 39 128 808,72 6 383 736,00 1 724 227,00 3 660 468,37 999 040,63 608 872,70

19 Ogółem 45 320 778,91 9 962 285,16 1 781 852,16 3 829 144,37 4 351 288,63 2 162 829,55



Załącznik Nr 6 

(w zł)

Plan Wykonanie Plan Wykonanie

1 3 4 5 6 7 8 9

1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 50 000,00 50 132,08

2

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska 90019 50 000,00 50 132,08

3 Wpływy z różnych opłat 0690 50 000,00 52 230,41

4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 55 000,00 0,00

5 Pozostała działalność 90095 55 000,00 0,00

6 - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe 55 000,00 0,00

7 Ogółem dochody i wydatki 50 000,00 50 132,08 55 000,00 0,00

Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

i wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2022 roku

Dochody bieżące

Wydatki bieżące

Lp.

2

WydatkiDochody
§Wyszczególnienie dział rozdz.
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(w zł)

Lp. dział rozdz. § Plan Wykonanie § Plan Wykonanie

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 010 17 739,00 7 819,50 17 739,00 7 819,50

2 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 15 639,00 7 819,50 15 639,00 7 819,50

3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 15 639,00 7 819,50

4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 13 072,00 6 538,32

5 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 247,00 1 121,00

6 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120 320,00 160,18

7 Pozostała działalność 01095 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00

8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 2 100,00 0,00

9 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 757,00 0,00

10 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 300,00 0,00

11 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120 43,00 0,00

12 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 49 000,00 17 802,00 49 000,00 17 802,00

13 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 49 000,00 17 802,00 49 000,00 17 802,00

14

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 49 000,00 17 802,00

15 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 28 419,00 14 216,32

16 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4 885,00 2 437,38

17 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120 696,00 348,30

18 Zakup usług pozostałych 4300 13 310,00 800,00

19 Różne opłaty i składki 4430 690,00 0,00

20 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 1 000,00 0,00

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

2

Dochody Wydatki

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

za I półrocze 2022 roku
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21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 677 388,00 313 924,00 677 388,00 305 079,68

22 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 209 000,00 84 487,00 209 000,00 84 487,00

23

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 209 000,00 84 487,00

24 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 101 137,00 50 589,08

25 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 17 385,00 8 673,49

26 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120 2 478,00 1 239,43

27 Zakup usług pozostałych 4300 88 000,00 23 985,00

28 Nadzór budowlany 71015 468 388,00 229 437,00 468 388,00 220 592,68

29

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 468 388,00 229 437,00

30 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 600,00 598,16

31 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 95 995,00 45 735,48

32 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 224 951,00 99 665,34

33 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 20 636,00 20 635,53

34 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 61 464,00 25 120,65

35 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120 7 745,00 2 796,52

36 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 12 997,00 4 971,34

37 Zakup usług remontowych 4270 1 500,00 833,47

38 Zakup usług zdrowotnych 4280 600,00 450,00

39 Zakup usług pozostałych 4300 9 686,00 2 715,44

40 Zakup usług telekomunikacyjnych 4360 1 650,00 797,10

41

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe 4400 18 741,00 9 370,14

42 Podróże służbowe krajowe 4410 150,00 6,00

43 Różne opłaty i składki 4430 1 350,00 244,21

44 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 8 038,00 6 028,00

45 Podatek od nieruchomości 4480 423,00 211,50

46 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 1 000,00 413,80

47

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 4700 862,00 0,00

48 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 19 700,00 17 402,00 19 700,00 1 221,02
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49 Urzędy wojewódzkie 75011 4 600,00 2 302,00 4 600,00 1 221,02

50

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 4 600,00 2 302,00

51 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 848,00 1 020,97

52 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 658,00 175,03

53 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120 94,00 25,02

54 Kwalifikacja wojskowa 75045 15 100,00 15 100,00 15 100,00 0,00

55

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 15 100,00 15 100,00

56 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 450,00 0,00

57 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120 50,00 0,00

58 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 9 600,00 0,00

59 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000,00 0,00

60 Zakup usług pozostałych 4300 2 000,00 0,00

61

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 754 5 626 360,00 3 381 592,00 5 626 360,00 3 047 464,13

62 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 5 626 360,00 3 381 592,00 5 626 360,00 3 047 464,13

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 5 626 360,00 3 381 592,00

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i 

funkcjonariuszom 3070 155 340,00 68 042,01

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 46 282,00 23 522,17

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 52 857,00 25 483,95

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7 290,00 7 191,16

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 

funkcjonariuszy 4050 3 965 899,00 1 891 312,36

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz 

funkcjonariuszy 4060 88 971,00 55 890,08

77

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 

roczne dla funkcjonariuszy 4070 291 365,00 285 766,59
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78

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 

żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4080 3 963,00 0,00

79 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16 065,00 9 809,55

80 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120 2 852,00 1 213,01

81 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 14 400,00 6 092,79

82 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4180 674 911,00 464 461,18

83 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 72 538,00 50 660,93

84 Zakup energii 4260 88 956,00 81 493,47

85 Zakup usług remontowych 4270 17 000,00 9 304,55

86 Zakup usług zdrowotnych 4280 14 100,00 6 997,00

87 Zakup usług pozostałych 4300 54 400,00 25 962,93

88 Zakup usług telekomunikacyjnych 4360 7 979,00 3 894,94

89 Podróże służbowe krajowe 4410 3 000,00 123,00

90 Różne opłaty i składki 4430 27 980,00 18 811,10

91 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3 359,00 3 325,94

92 Podatek od nieruchomości 4480 14 275,00 7 141,00

93 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 87,00 86,49

94 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 1 000,00 0,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4710 1 491,00 877,93

95 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 755 132 000,00 66 000,00 132 000,00 58 433,46

96 Nieodpłatna pomoc prawna 75515 132 000,00 66 000,00 132 000,00 58 433,46

97

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 132 000,00 66 000,00

98

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 64 020,00 32 010,00

99 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 920,00 1 637,14

100 Zakup usług pozostałych 4300 60 060,00 24 786,32

101 OCHRONA ZDROWIA 851 962 000,00 551 346,00 962 000,00 550 541,47

102

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 962 000,00 551 346,00 962 000,00 550 541,47
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103

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 962 000,00 551 346,00

104

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 1 000,00 446,40

105 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 961 000,00 550 095,07

106

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 853 275 880,00 165 901,20 275 880,00 146 653,02

107 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 238 920,00 145 741,20 238 920,00 126 493,02

108

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 238 920,00 145 741,20

109 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 139 158,00 71 196,81

110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 25 096,00 12 582,80

111 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120 3 409,00 1 663,01

112 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 25 000,00 12 567,00

113 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 018,00 0,00

114 Zakup usług pozostałych 4300 39 325,00 28 483,40

115 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 914,00 0,00

116 Pozostała działalność 85395 36 960,00 20 160,00 36 960,00 20 160,00

117

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 2110 36 960,00 20 160,00

118 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3110 36 960,00 20 160,00

119 RODZINA 855 176 097,00 175 240,00 176 097,00 172 968,25

120 Rodziny zastępcze 85508 122 505,00 121 648,00 122 505,00 119 912,89

121

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją 

dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 

stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2160 122 505,00 121 648,00

122 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3110 121 280,00 119 912,89

123 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 225,00 0,00

124 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 85510 53 592,00 53 592,00 53 592,00 53 055,36
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125

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją 

dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 

stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2160 53 592,00 53 592,00

126 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3110 53 056,00 53 055,36

127 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 536,00 0,00

128

Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek 

organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej 7 936 164,00 4 697 026,70 7 936 164,00 4 307 982,53



Załącznik nr 8

(w zł)

Lp. dział rozdz. § Plan Wykonanie § Plan Wykonanie

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Administracja publiczna 750 14 100,00 5 000,00 14 100,00 0,00

2 Kwalifikacja wojskowa 75045 14 100,00 5 000,00 14 100,00 0,00

3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 

powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 14 100,00 5 000,00

4 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 080,00 0,00

5 Zakup usług pozostałych 4300 4 020,00 0,00

6 Oświata i wychowanie 801 84 942,00 84 942,00 84 942,00 424,00

7 Pozostała działalność 80195 84 942,00 84 942,00 84 942,00 424,00

8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 

powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 84 942,00 84 942,00

9 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 11 095,00 0,00

10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  Solidarnościowy 4120 1 581,00 0,00

11 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 69 544,00 424,00

12 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 722,00 0,00

13 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 2 000,00 0,00

14

Ogółem dochody i wydatki  związane z realizacją zadań wykonywanych na 

mocy porozumień z organami administracji rządowej 99 042,00 89 942,00 99 042,00 424,00

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

2

Dochody Wydatki

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane

z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

za I półrocze 2022 roku



Załącznik nr 9

(w zł)

Lp. dział rozdz. § Plan Wykonanie § Plan Wykonanie

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Transport i łączność 600 1 010 772,00 220 000,00

2 Drogi publiczne powiatowe 60014 1 010 772,00 220 000,00

3

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 2710 50 000,00 50 000,00

4

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 960 772,00 170 000,00

5 Rodzina 855 969 832,00 492 825,50 358 664,00 154 160,86

6 Rodziny zastępcze 85508 206 872,00 117 701,25 102 037,00 49 854,00

7

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 2320 206 872,00 117 701,25

8

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 2320 102 037,00 49 854,00

9 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 85510 762 960,00 375 124,25 256 627,00 104 306,86

10

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 2320 762 960,00 375 124,25

11

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 2320 256 627,00 104 306,86

12 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 30 000,00 15 000,00

13 Biblioteki 92116 30 000,00 15 000,00

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

2

Dochody Wydatki

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane

z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

za I półrocze 2022 roku



Załącznik nr 9

14

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 2310 30 000,00 15 000,00

15

Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego 1 980 604,00 712 825,50 388 664,00 169 160,86



Załącznik nr 10

(zł)

Lp. Dział Rozdz. Plan Wykonanie

1 3 4 5 6

1 Rodzina 855 358 664,00 154 160,86

2 Rodziny zastępcze 85508 102 037,00 49 854,00

3 Powiat Węgrowski 9 225,00 4 515,00

4 Powiat Opolski 13 978,00 6 844,00

5 Miasto Gliwice 13 978,00 6 786,00

6 Powiat Oławski 13 978,00 6 844,00

7 Powiat Wrzesiński 9 225,00 4 476,00

8 Miasto Skierniewice 13 978,00 6 844,00

9 Powiat Oleśnicki 18 450,00 9 030,00

10 Powiat Tatrzański 9 225,00 4 515,00

11

Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 85510 256 627,00 104 306,86

12 Powiat Opolski 78 648,00 37 952,00

13 Powiat Kłodzki 62 357,00 10 036,98

14 Powiat Kluczborski 115 622,00 56 317,88

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 30 000,00 15 000,00

16 Biblioteki 92116 30 000,00 15 000,00

17 Gmina Namysłów 30 000,00 15 000,00

18 Ogółem 388 664,00 169 160,86

* w I półroczu z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji podmiotowych i przedmiotowych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

udzielane z budżetu powiau w I półrczu 2022 roku

Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu 

otrzymującego dotacje

2

Dotacje celowe



Załącznik nr 11

Lp. Dział Rozdz. Plan (zł) 
Wykonanie 

(zł)

1 3 4 5 6

1 Oświata i wychowanie 801 1 158 137,00 591 539,00

2 Szkoły podstawowe specjalne 80102 312 442,00 143 317,00

3

Szkoła Podstawowa Specjalana przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawiści - 

Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 312 442,00 143 317,00

4 Szkoły policealne 80116 50 804,00 25 738,00

5 Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka 50 804,00 25 738,00

6 Licea ogólnokształcące 80120 67 085,00 34 026,00

7 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka 67 085,00 34 026,00

8 Szkoły zawodowe specjalne 80134 727 806,00 388 458,00

9

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Namysłowie - 

Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 727 806,00 388 458,00

10 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 275 000,00 137 500,00

11 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 85311 275 000,00 137 500,00

12 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja 275 000,00 137 500,00

13 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 1 181 500,00 557 818,00

14 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 85420 1 181 500,00 557 818,00

15 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt 1 181 500,00 557 818,00

16 Razem 2 614 637,00 1 286 857,00

17 Wymiar sprawiedliwości 755 64 020,00 32 010,00

18 Nieodpłatna pomoc prawna 75515 64 020,00 32 010,00

19 Porozumienie Namysłowskie 64 020,00 32 010,00

20 Ochrona zdrowia 851 176 000,00 446,40

21 Szpitale ogólne 85111 175 000,00 0,00

22 Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 175 000,00 0,00

23

Składki na ubezpieczenie zdrowowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 85156 1 000,00 446,40

24 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 1 000,00 446,40

25 Pomoc społeczna 852 3 000,00 0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku

Dotacje celowe

Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje

2

Dotacje podmiotowe



Załącznik nr 11

26 Pozostała działalność 85295 3 000,00 0,00

27 Bank Żywności 3 000,00 0,00

28 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 2 724 014,00 1 441 781,00

29 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 85420 2 724 014,00 1 441 781,00

30 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców 2 724 014,00 1 441 781,00

31 Kultura i ochrona dziedzctwa narodowego 921 105 000,00 105 000,00

32 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 105 000,00 105 000,00

33 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Bąkowicach 30 000,00 30 000,00

34 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie 25 000,00 25 000,00

35 Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju 20 000,00 20 000,00

36 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych 15 000,00 15 000,00

37 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie 15 000,00 15 000,00

38 Kultura fizyczna 926 10 000,00 0,00

39 Pozostała działalność 92695 10 000,00 0,00

40 Organizacja pozarządowa 10 000,00 0,00

41 Razem 3 082 034,00 1 579 237,40

42 Ogółem 5 696 671,00 2 866 094,40

* w I półroczu z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji przedmiotowych



Załącznik nr 12 

(zł)

Lp.

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Przychody 2 908 375,00 2 908 375,00

2

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach - środki z Rządowego Programu Inwestycji 

Loklanych 905 2 908 375,00 2 908 375,00

3 Oświata i wychowanie 801 2 908 375,00 8 000,00

4 Pozostała działalność 80195 2 908 375,00 8 000,00

5 Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych. 6050 2 908 375,00 8 000,00

6 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 33 685,00 33 667,64 33 685,00 33 667,64

7 Pozostała działalność 85395 33 685,00 33 667,64 33 685,00 33 667,64

8

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałalniem COVID-19 2180 33 685,00 33 667,64

9 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 26 000,00 26 000,00

10 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4 480,00 4 477,20

11 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120 420,00 414,05

12 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 785,00 2 776,39

13

Ogółem środki Funduszu Przeciwdziałalnia COVID - 19 i 

wydatki nimi finansowane w 2021 roku 2 942 060,00 2 942 042,64 2 942 060,00 41 667,64

Rok 2022

Wykonanie

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2022 roku 

Przychody/Dochody Wydatki

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

2

dział rozdz. § Plan Wykonanie § Plan



 1 

 Załącznik Nr 13 

 

Sprawozdanie 

z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku 

       

Podstawowe informacje w zakresie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku 

przedstawia tabela zamieszczona poniżej, dane zawarte w tabeli zostały ujęte z uwzględnieniem planu 

początkowego uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia       

29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok oraz z uwzględnieniem 

wszystkich zmian, jakie zostały wprowadzone w omawianym okresie. 

 

Lp. Nazwa Plan na 

01.01.2022 r. 

(zł) 

Plan na 

30.06.2022 r. 

(zł) 

Wykonanie  

(zł) 

Stopień 

wykonania  

1 Dochody  

z tego: 
62.462.600,00 64.343.474,82 33.785.434,29 52,51% 

 dochody bieżące 56.302.706,00 58.054.917,15 32.573.862,61 56.11% 

 dochody majątkowe 6.159.894,00 6.288.557,67 1.211.571,68 19,27% 

2 Wydatki  

z tego:  

65.878.547,00 71.567.264,59 32.827.166,89 45,87% 

 wydatki bieżące 57.725.204,00 60.504.546,59 29.974.538,54 49,54% 

 wydatki majątkowe 8.153.343,00 11.062.718,00 2.852.628,35 45,87% 

3 Nadwyżka(+)/Deficyt 

(-) 

-3.415.947,00 -7.223.789,77 958.267,40 - 

4 Przychody 4.443.819,00 8.251.661,77 13.971.778,00 - 

5 Rozchody 1.027.872,00 1.027.872,00 1.513.936,00 - 

 

Szczegółowe informacje nt. realizacji poszczególnych wielkości budżetu zaprezentowanych w tabeli 

przedstawione zostały poniżej.  

W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan dochodów na kwotę 

62.462.600,00 zł. Uchwalony budżet został skorygowany poprzez zmiany dokonane decyzją Rady 

Powiatu bądź Zarządu Powiatu, zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów. Po dokonaniu 

powyższych zmian plan dochodów zamknął się kwotą 64.343.474,82 zł. Wykonanie ogółem strony 

dochodowej w I półroczu 2022 roku wyniosło 33.785.434,29 zł tj. 52,51 % planu. 

 

I  DOCHODY BIEŻĄCE 

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 32.573.862,61 zł, co stanowi 56,11 % planowanej kwoty             

i w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 
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Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 15.639,00 zł, która została zrealizowana w wysokości      

7.819,50 zł tj. 50,00 %. Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, realizacja 

następuje zgodnie z harmonogramem wydatków.  

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

Planowane dochody w wysokości 69.481,00,00 zł wykonano w kwocie 67.446,48 zł,                      

tj. 97,07 % powyższe to wpływy z opłat czynszowych wnoszonych przez koła łowieckie za dzierżawę 

obwodów łowieckich polnych – 67.380,49 zł oraz dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań 

z zakresu administracji rządowej – 65,99 zł. Kwota planu obejmuje również środki dotacji celowej             

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.100,00 zł, zgodnie                       

z harmonogramem ich wpływ nastąpi w II półroczu. 

Dział 020 – Leśnictwo 

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 

 Zrealizowane dochody w wysokości 36.469,82 zł, co stanowi 49,96 % planowanej kwoty to 

wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów 

za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 

Dział 600 – Transport i łączność 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Wykonane dochody w łącznej kwocie 67.247,38 zł, co stanowi 126,88 % planu ustalonego na 

poziomie 53.000,00 zł to: 

− pomoc finansowa udzielona przez Gminę Wilków na zadania z zakresu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego – 50.000,00 zł, 

− wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna z drzew rosnących w pasach drogowych przy drogach 

powiatowych – 3.449,52 zł, 

− wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 8.756,28 zł, 

− odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 5.041,58 zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Na planowane dochody w wysokości 726.690,00 zł wykonano 341.048,48 zł tj. 46,93 %. 

Zrealizowane wpływy pochodzą z następujących źródeł: 

− dochodów należnych powiatowi z tytułu realizacji zadań rządowych - 25% i 5% z dochodów 

podlegających przekazaniu do budżetu państwa (udział we wpływach z tytułu opłat za użytkowanie 

wieczyste, wynajem nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetki od nieterminowych wpłat) – 

79.421,18 zł, 
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− dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości powiatu, wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność 

powiatu, odsetki) – 243.825,30 zł, 

− dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 17.802,00 zł. 

Realizacja powyższych pozycji przebiega zgodnie z założeniami. 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii   

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 209.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 

84.487,00 zł, co stanowi 40,42 % planu. Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat, realizacja dochodów następuje zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. 

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na kwotę 468.388,00 zł, która została zrealizowana 

w wysokości 229.437,00 tj. 48.98 % planu. Powyższe dochody uzyskano z dotacji celowej z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat, a w szczególności na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Powiecie Namysłowskim. 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 

 Zrealizowane dochody w kwocie 235.037,29 zł, co stanowi 39,17 % planu, to wpływy ze 

sprzedaży map, wyrysów i wypisów z zasobu powiatowego ośrodka geodezyjnego. Analiza realizacji 

tej pozycji dochodów wskazuje na konieczność zmniejszenia kwoty planu o ok 100 tys. zł.   

Dział 750 -Administracja publiczna 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.600,00 zł, która została zrealizowana                      

w wysokości 2.302,00 zł tj. 50,04 %. Powyższe dochody uzyskano z dotacji celowej z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat. 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 

Na plan 1.101.104,00 zł wykonano 426.185,53 zł tj. 38,71 %. 

Dochody powyższe pozyskano z następujących źródeł: 

Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % 

✓ opłaty komunikacyjne 940.000,00 zł 284.616,25 zł 30,28 % 

✓ opłaty za wydanie prawa jazdy 115.000,00 zł 46.411,00 zł 40,36 % 

✓ kary pieniężne wnoszone przez osoby fizyczne m.in. za 

przekroczenie terminów wynikających z przepisów o 

transporcie drogowym  

23.500,00 zł 39.550,00 zł 168,30 % 

✓ odszkodowania za zniszczone mienie 11.604,00 zł 13.731,44 zł 118,33% 
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✓ opłaty za usunięcie z drogi pojazdów - 7.183,00 zł - 

✓ wpływy z różnych opłat (opłaty za karty wędkarskie) 1.000,00 zł 4.290,70 zł 429,07 % 

✓ wpływy z różnych dochodów 10.000,00 zł 29.712,45 zł 297,12 %  

✓ pozostałe - 690,69 zł - 

 

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 

Plan dochodów w kwocie 29.200,00 zł, obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W I półroczu 

zrealizowano dochody w wysokości 20.100,00 zł, tj. 68,84 % planu.   

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na kwotę 5.626.360,00 zł, która została 

zrealizowana w wysokości 3.381.592,80 zł tj. 60,10 %. Powyższe środki to dotacja celowa z budżetu 

państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat, a w szczególności na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 

Dochody w kwocie 7.390,44 zł, co stanowi 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa 

na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan dochodów 

obejmuje również środki z Funduszu Pomocy w wysokości 325.514,00 zł z przeznaczaniem na wydatki 

związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z terenów Ukrainy. Na koniec pierwszego 

półrocza zgodnie z zapotrzebowaniem powiatu wykonanie tej pozycji wynosi 16.100,00 zł.  

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 

Plan dochodów w wysokości 52.500,00 zł został zrealizowany na kwotę 25.370,36 zł,                    

tj. 48,32 %. Dochody powyższe to wpływy z wynajmu pomieszczeń zrealizowane przez KPPSP               

w Namysłowie. 

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości  

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 

 Plan dochodów w wysokości 132.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 66.000 zł,                       

tj. 50,00 %. Powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a w szczególności na 

prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób  fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Na plan  10.104.014,00 zł wykonano 5.260.299,01 zł tj. 52,06 %. Źródłem tych dochodów są: 

− udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.584.642,00 zł, co 

stanowi 50,00 % planu, 
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− udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 282.360,00 zł, co stanowi    

50,00 % planu, 

− opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 392.110,87 zł, co stanowi 105,98 % planu, 

− odsetki za nieterminową wpłatę i pozostałe dochody – 1.186,14 zł. 

Dział 758 - Różne rozliczenia  

Plan w wysokości 30.483.260,67 zł został wykonany na kwotę 17.949.048,25 zł tj. 58,88 %. 

Na dochody powyższe składa się:  

− część oświatowa subwencji ogólnej – 14.333.248,00 zł, co stanowi 60,90 % planu, 

− część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.926.132,00 zł, co stanowi 50,00 %, 

− część równoważąca subwencji ogólnej – 1.410.642,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, 

− środki z budżetu UE stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację 

termomodernizacji budynku Urzędu Pracy – 10.184,03 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

− środki z Funduszu Pomocy – 20.133,00 zł, co stanowi 100,00 planu, 

− odsetki z lokat – 5.045,16 zł, które stanowią dochody ponadplanowe. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 

Na planowane dochody 1.330.360,53 zł wykonano 589.244,21 zł tj. 44,29 %. Źródła 

powyższych dochodów to: 

− środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na 

realizację projektów skierowanych do placówek oświatowych powiatu w łącznej kwocie        

179.999,64 zł, co stanowi 37,44 % planu, z tego środki UE 169.999,66 zł i środki budżetu państwa 

9.999,98 zł. Plan w tym zakresie będzie skorygowany w II półroczu w związku z tym, że pozostałe 

brakujące środki wpłynęły na rachunek powiatu w 2021 roku w formie zaliczki; 

− środki z funduszy strukturalnych UE pozyskane w ramach Programu ERASMUS na realizację 

projektów praktyk zagranicznych w kwocie – 173.227,46 zł, co stanowi 25,41 % planowanej kwoty 

Niski poziom realizacji wynika z faktu, że część środków przekazano na rachunek budżetu                    

w ubiegłym roku, w tym zakresie plan dochodów również wymaga korekty; 

− dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Za życiem” w kwocie –      

84.942,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty; 

− dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych – 24.000,00 zł, co 

stanowi 100,00 % planowanej kwoty; 

− dochody z najmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie 

placówek oświatowych – 25.672,26 zł, co stanowi 97,80 % planowanej kwoty; 

− darowizny pieniężne z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów – 10.250,00 zł, co 

stanowi 100,00 % planowanej kwoty; 
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− wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody (w tym: refundacja wynagrodzenia pracownika 

związków zawodowych, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i inne) – 24.927,30 zł,              

co stanowi 123,70 % planowanej kwoty; 

− wpływy pochodzące ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przekazane przez Towarzystwo 

Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość”, które prowadzi szkoły 

niepubliczne funkcjonujące przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla chłopców                  

w Namysłowie i dla dziewcząt w Zawiści – 66.225,55 zł, kwota planu na koniec I półrocza wynosi 

2.311,53 zł. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Na plan dochodów 962.000,00 zł, wykonano 551.346,00 zł tj. 57,31 %. Źródłem dochodów jest 

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

Na plan dochodów w wysokości 2.752.712,00 zł, wykonano dochody na kwotę          

1.405.954,60 zł, tj. 51,08 % planu. 

Dochody pozyskano z następujących tytułów: 

− opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.311.612,27 zł, co stanowi 53,13 % 

planowanej kwoty, 

− dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na działalność 

bieżącą Domu Pomocy Społecznej – 40.444,00 zł, co stanowi 50,06 % planowanej kwoty, 

− pozostałych dochodów z realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej, m.in.: za wynajem 

samochodu, z tytułu zwrotu za leki i inne – 13.399,08 zł, co stanowi 81,45 % planowanej kwoty. 

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 

Zrealizowane dochody w wysokości 13.218,30 zł, co stanowi 66,09 % planowanej kwoty            

to wpływy z PFRON jako zwrot kosztów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków Funduszu,. 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

 W rozdziale 85295 zrealizowano kwotę w wysokości 27.280,95 zł, co stanowi 16,38 % 

planowanej wielkości. Dochody pozyskano z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Dziennego 

Domu Pobytu dla osób starszych – 2.980,95 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 

prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych w ramach programu „Senior +” w kwocie 

24.300,00 zł.  

Ponadto plan dochodów w rozdziale 85295 obejmuje 



 7 

− środki Europejskiego Funduszu Społecznego i środki budżetu państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

przeznaczone na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka” w łącznej wysokości 105.858,00 zł. 

W II półroczu plan powyższych dochodów zostanie skorygowany w związku z tym, że środki na 

realizację projektu wpłynęły na rachunek powiatu w 2021 roku w formie zaliczki.  

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 

Plan dochodów w kwocie 238.920,00 zł został wykonany w kwocie 145.838,85 zł tj. 61,04 %. 

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej i inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na działalność Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 145.741,20 zł oraz opłaty za karty parkingowe –        

97,65 zł. 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 

  Plan dochodów w kwocie 230.702,18 zł zrealizowano w wysokości 97.350,00 zł tj. 42,20 %. 

Dochody powyższe to środki z Funduszu Pracy jakie otrzymuje powiat, na podstawie ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń osób 

zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 83.400,00 zł oraz dochody realizowane przez PUP z 

tytułu opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi – 13.950,00 zł. 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

 Planowane dochody w kwocie 870.645,00 zostały zrealizowane w wysokości 533.827,64 zł, co 

stanowi 61,31 % planu. Środki powyższe to: 

− środki Europejskiego Funduszu Społecznego i środki budżetu państwa przeznaczone na realizację 

projektu „Biznes to podstawa” w łącznej wysokości 480.000,00 zł, co stanowi 60,00 % planu, 

− środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadania pn.: „Wsparcie domów 

pomocy społecznej” – 33.667,64 zł, co stanowi 99,95 % planu, 

− dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka – 

20.160,00 zł, co stanowi 54,55 % planu. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

 Zrealizowana kwota w wysokości 249.312,08 zł, nie ujęta w planie dochodów to wpływy ze 

zwrotów  niewykorzystanej w 2021 roku dotacji. Dotację zwróciło Towarzystwo Społecznych Działań 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość”, które prowadzi Młodzieżowe Ośrodki 

Wychowawcze dla chłopców w Namysłowie i dla dziewcząt w Zawiści. 
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Dział 855 – Rodzina 

Na plan dochodów w wysokości 1.777.100,00 zł, wykonano kwotę 971.139,87 zł, tj. 54,65 % 

planu. 

Dochody pozyskano z następujących tytułów: 

− dotacji celowych otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot kosztów 

pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 117.701,25 zł,           

co stanowi 56,90 % planu z tego: Powiat Kępiński – 6.786 zł, Miasto Opole – 43.576,68 zł, Miasto 

Tychy  – 8.952,00 zł, Powiat Średzki – 5.838,00 zł, Miasto Katowice – 4.476,00 zł, Powiat 

Świdnicki – 13.166,97 zł, Powiat Wieruszowski – 3.949,18 zł, Powiat Żarski – 6.786,00 zł, Miasto 

Siemianowice Śl. – 16.545,29 zł, Miasto Wrocław – 7.625,13 zł; 

− dotacji celowych otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot kosztów 

pobytu dzieci w Domu Dziecka, na podstawie zawartych porozumień – 375.124,25 zł, co stanowi          

49,17 % planu z tego: Powiat Wieruszowski – 30.978,47 zł, Powiat Gorzowski – 15.358,16 zł, 

Powiat Głubczycki – 61.956,94 zł, Powiat Prudnicki – 30.978,47 zł, Miasto Jaworzno –       

30.978,47 zł, Powiat Krapkowicki – 30.978,47 zł, Powiat Śremski – 49.981,39 zł, Powiat 

Włoszczowski – 61.956,94 zł oraz Powiat Nakielski – 61.956,94 zł, 

− dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do 

zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dla dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej – 175.240,00 zł, co stanowi 99,51 % planu, 

− opłat od rodziców naturalnych i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w Domu Dziecka 

–  300.148,87 zł, co stanowi 47,59  % planu, 

− darowizn przekazanych na rzecz Domu Dziecka – 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 

− pozostałych dochodów – 2.425,50 zł. 

Realizacja dochodów zaplanowanych w dziale 855 przebiega prawidłowo, ewentualne korekty planu 

mogą dotyczyć dochodów z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

ponieważ okres na jaki są one zawierane nie jest zależny od powiatu, a od decyzji sądu rodzinnego.    

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

Planowane dochody w wysokości 55.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 50.132,08 zł            

tj. 91,15 %. Środki powyższe to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

 

 Spowolnienie rozwoju gospodarczego spowodowało, że realizacja części dochodów nie 

przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie planowania budżetu. Analiza powyższych danych 

jak i danych z lat poprzednich w zakresie wykonania planu dochodów w analogicznym okresie wskazuje 

na konieczność dokonania w II półroczu zmian polegających na zmniejszeniu dochodów z takich 
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tytułów jak wpływy ze sprzedaży map, wypisów i wyrysów z powiatowego zasobu geodezyjnego, jak 

również wpływy z opłat za rejestrację pojazdów.  

 

II DOCHODY MAJĄTKOWE 

Plan dochodów majątkowych w łącznej kwocie 6.288.557,67 zł został zrealizowany w wysokości     

1.211.571,68 zł tj. 19,27 %, plan i wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach 

przedstawiają się następująco: 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Plan dochodów w kwocie 1.570.078,00 zł, obejmuje środki jakie otrzymał powiat z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na wykonanie scaleń gruntów we wsi Zofijówka. 

Brak wykonania tej pozycji planu spowodowany jest tym, że realizacja wydatków została wstrzymana 

ze względu na to, że oferowane ceny znacznie przekraczają środki jakie powiat ma do dyspozycji. 

Realizacja planu wydatków determinuje również realizację planu dochodów. Obecnie podejmowane są 

działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych. 

Dział 600 – Transport i łączność 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Źródłem planowanych w  dochodów w łącznej kwocie 1.642.316,00 zł  są: 

− środki z pomocy finansowej zadeklarowanej przez Gminę Domaszowice w kwocie    

300.000,00 zł, 

− środki z pomocy finansowej zadeklarowanej przez Gminę Pokój w kwocie 300.000,00 zł, 

− środki z pomocy finansowej zadeklarowanej przez Gminę Namysłów w kwocie 340.772,00 zł, 

− środki z pomocy finansowej zadeklarowanej przez Gminę Świerczów w kwocie 20.000,00 zł, 

− środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 681.544,00 zł. 

Na koniec I półrocza plan dochodów został zrealizowany w wysokości 767.907,62 zł, co stanowi      

46.76 %.  

Na ww. kwotę przypadają środki z pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Pokój – 150.000,00 zł 

oraz Gminę Świerczów w wysokości 20.000,00 zł, ponadto na rachunek powiatu wpłynęły również 

środki RFRD w kwocie 597.907,62 zł. Plan dochodów w zakresie pomocy finansowej zostanie 

skorygowany w II półroczu ponieważ, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych 

uzyskano niższe niż pierwotnie zakładano ceny za wykonania planowanych prac. W związku z tym, że 

każda pomoc stanowiła współfinansowanie tych robót obniżenie planowanego poziomu kosztów 

powoduje obniżenie wysokości deklarowanej pomocy.  

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Powiat Namysłowski posiada prawo własności działki nr 437/319 a.m. 12, obręb Namysłów o 

pow. 8,4867 ha, są to grunty orne, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
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przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  W 2022 roku planowane 

jest zbycie części ww. nieruchomości o łącznej pow. ok 2 ha przyjmując średnią rynkową cenę 

13 500,00 zł za ar, co pozwala zaplanować dochody ze sprzedaży na poziomie 2.632.500,00 zł.  

W I półroczu przeprowadzono procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedaży i 

ogłoszono przetarg na sprzedaż zaplanowanych do zbycia nieruchomości. Termin przetargu ustalono na 

22 września 2022 r.. 

Dział 758 – Różne rozliczenia  

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjna na lata 2014 – 2020 finansowane z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Planowane dochody w kwocie 243.663,67 zł, zrealizowano w pełnej wysokości, są to środki z 

budżetu UE jakie pozyskał powiat na termomodernizację budynku Urzędu Pracy i stanowią one 

refundację  wydatków poniesionych w 2021 roku.  

Dział 926 – Kultura fizyczna   

Rozdział 92695 – Pozostała działalność  

Planowane dochody w kwocie 200.000,00 zł, to środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

pozyskane w ramach Programu Sportowa Polska 2020 na przebudowę boiska sportowego przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Namysłowie. Dochody zostały zrealizowane w pełnej wysokości. 

 

III. PRZYCHODY 

Wykonanie przychodów wynosi 13.971.778,00 zł, co stanowi 169,32 % w stosunku do 

planowanej kwoty. Źródłem zrealizowanych przychodów są: 

− wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na 

koniec 2020 roku – 3.931.488,00 zł, w tym: 

✓ środki Funduszu Dróg Samorządowych – 181.056,00 zł, 

− nadwyżka z lat ubiegłych – 5.016.291,15 zł, 

− przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki jakie 

otrzymał powiat w formie zaliczki w 2019 i 2020 roku na realizację wydatków w 2022 roku – 

2.115.554,15 zł, z tego: 

✓ środki z programu ERASMUS – 1.668.601,51 zł, 

✓ środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 446.952,64 zł, 

− przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach 2.908.444,70 zł, z tego: 

✓ środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 2.908.375,00 zł, 

✓ dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 69,70 zł. 
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 W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan wydatków na kwotę 

65.878.547,00 zł. Uchwalony budżet został skorygowany poprzez zmiany dokonane decyzją Rady 

Powiatu bądź Zarządu Powiatu zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów. Po dokonaniu 

powyższych zmian plan wydatków zamknął się kwotą 71.567.264,59 zł. Wykonanie ogółem strony 

wydatkowej budżetu w I półroczu 2022 roku wyniosło 32.827.166,89 zł tj. 45,87 %. 

 

IV. WYDATKI BIEŻĄCE 

Plan wydatków bieżących budżetu powiatu po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 

wyniósł 60.504.546,59 zł, został zrealizowany w wysokości 29.974.538,54 zł, co stanowi  49,54 % 

planowanej kwoty. 

W ramach wydatkowanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:  

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Plan wydatków ustalony w kwocie 15.639,00 zł został zrealizowany w wysokości 7.819,50 zł 

tj. 50,00 %. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania 

z zakresu administracji rządowej. 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

Plan w kwocie 69.481,00 zł, został zrealizowany w wysokości 67.380,49 zł, tj. 96,98 % i 

obejmuje wydatki na opłaty czynszowe za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wnoszone przez 

koła łowieckie, a następnie przekazywane przez powiat poszczególnym gminom na terenie, których 

obwody się znajdują.  

Kwota planu obejmuje również wydatki na utrzymanie części etatu pracownika, który dokonuje 

rozliczenia czynszów – 2.100 zł, ich realizacja nastąpi w II półroczu. 

Dział 020 - Leśnictwo 

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna  

Plan w wysokości 77.950,00 zł, wykonano w kwocie 41.377,80 zł tj. 53,08 %. Wydatki 

poniesione zostały na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z 

upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 36.470,10 zł oraz na opracowanie dokumentacji 

geodezyjnej w związku z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne – 4.907,70 zł. 

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną  

Plan w wysokości 41.251,00 zł, wykonano w kwocie 18.273,97 zł tj. 44,30 %. Wydatki 

poniesione zostały na zakup usług w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi 

własności Skarbu Państwa.  

Dział 600 – Transport 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Uchwalony plan wydatków w wysokości 1.300.000,00 zł został wykonany w kwocie        

596.617,05 zł tj. 45,89 %. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Dróg.  
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Wydatki poniesiono w szczególności na: zimowe utrzymanie dróg – 146.172,87 zł, bieżące utrzymanie 

dróg – 354.160,00 zł, wycinkę drzew – 57.348,00 zł, wykaszanie i wycinka poboczy – 4.820,85 zł, 

sprzątanie ulic – 10.359,36 zł, zakup znaków drogowych i masy bitumicznej – 1.035,17 zł, 

dokumentację projektową na zmianę organizacji ruchu – 4.920,00 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków 

opadowych z dróg powiatowych – 11.411,22 zł oraz pozostałe wydatki np. utylizacja zwierząt, 

abonament GPS – 6.389,58 zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Plan wydatków w wysokości 258.478,00 zł, został zrealizowany w kwocie 127.436,29 zł,           

tj. 49,30 %. Środki przeznaczono na: 

✓ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak: 

− wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 

Skarbu Państwa – 17.002,00 zł, 

− wycenę nieruchomości Skarbu Państwa – 800,00 zł, 

✓ wydatki związane z utrzymaniem  powiatowego zasobu nieruchomości, jak: 

− podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości powiatu w celu przygotowania ich do najmu              

i sprzedaży oraz opłaty za ogłoszenia prasowe o organizacji przetargów na zbycie 

nieruchomości – 11.994,80 zł, 

− opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i wywóz nieczystości w budynkach 

administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynek przy Placu Wolności 1 A, budynek 

byłego internatu przy ulicy Pułaskiego) i inne związane z ich bieżącym utrzymaniem – 

96.028,19 zł, 

− opłaty za konserwację windy w budynku przy Placu Wolności 1 – 1.611,30 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

Plan wydatków w kwocie 699.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 298.275,19 zł,                      

tj. 42,67 %.  W ramach powyższej zrealizowano następujące wydatki: 

✓ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak: 

− wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej z zakresu 

geodezji i kartografii – 60.502,00 zł, 

− aktualizacja godezyjnej bazy danych – 23.985,00 zł,  

✓ wydatki przeznaczone na utrzymanie i obsługę powiatowego zasobu geodezyjno – katograficznego, 

a w szczególności na: 

− wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PODGiK – 150.000,00 zł, 

− aktualizację bazy danych Ewidencji gruntów i budynków – 30.750,00 zł, 

− zakup usług takich jak subskrypcje i obsługa systemu informatycznego – 27.005,88 zł, 
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− zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, prenumerata czasopism branżowych – 

3.806,68 zł, 

− udział w szkoleniach i delegacje – 2.225,63 zł. 

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 

Uchwalony budżet w wysokości 468.388,00 zł został zrealizowany w kwocie 220.592,68 zł, co 

stanowi 47,10 %. Środki finansowe wydatkował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego               

w Namysłowie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym na wydatki na 

wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane. 

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

410.791,00 193.953,52 47,21 

 

Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wyniosły 26.639,16 zł, co stanowi 46,25 % 

planowanej kwoty, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia, 

paliwa 4.971,34 zł, usługi pocztowe 1.659,60 zł, podatek od nieruchomości 211,50 zł, opłaty 

telefoniczne 797,10 zł, opłaty czynszowe 9.370,14 zł oraz odpis na ZFŚS 6.028,00 zł. 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Plan w wysokości 4.600,00 zł, został wykonany na kwotę 1.221,02 zł tj. 26,54 %. Środki 

powyższe zostały przeznaczone zgodnie z dyspozycją dotującego na wypłatę wynagrodzeń dla 

pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 

Rozdział 75019 – Rady powiatów 

Plan 425.000,00 zł został wykonany w kwocie 212.765,23 zł tj. 50,06 % z powyższych środków 

wypłacono diety Przewodniczącemu Rady i radnym za uczestnictwo w sesjach Rady Powiatu 

Namysłowskiego i posiedzeniach komisji i członkom zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu 

Powiatu – 196.783,67 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą Rady i Zarządu – 15.981,56 zł. 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 

Plan 6.550.586,00 zł wykonany został w kwocie 3.391.782,45 zł tj. 51,78 %. Środki finansowe 

wydatkowało Starostwo Powiatowe na wydatki związane z bieżącym utrzymanie jednostki, w tym na 

wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane. 

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

5.658.487,00 2.960.235,20 52,31 

 

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 892.099,00 zł wykonane zostały w kwocie 

431.547,25 zł tj. 48,37 %, w tym:, obsługa prawna 63.793,85 zł, usługi audytowe 20.386,02 zł, obsługa 

bankowa 23.400,00 zł, zakup oprogramowania i opłaty za licencje 35.398,68 zł, zakup materiałów 

biurowych, tonerów i środków czystości 11.785,75 zł, szkolenia pracowników 2.556,67 zł, podróże 
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służbowe i ryczałty 12.310,63 zł, usługi remontowe i konserwacyjne 3.334,30 zł, usługi pocztowe     

3.611,60 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 75.723,18 zł, opłaty telefoniczne 9.465,95 zł, 

ubezpieczenie mienia 12.436,00 zł, odpis na ZFŚS 90.839,71 zł, zakup wyposażenia biurowego i sprzętu 

informatycznego 4.150,77 zł, prenumerata prasy i biuletynów 4.779,56 zł, składka członkowska ZPP 

4.070,63 zł, odbiór odpadów komunalnych i ścieków 7.140,45 zł. 

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 

Plan wydatków w kwocie 29.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie 

kwalifikacji do wojska zgodnie z harmonogramem zostanie zrealizowany w II półroczu. 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Plan w wysokości 170.000,00 zł został wykonany na kwotę 45.179,67 zł tj. 26,58 %. Wydatki 

zostały poniesione na działania związane z realizacją celów i zadań o charakterze promocyjnym                  

i informacyjnym, w tym: druk i kolportaż magazynu powiatowego Nasz Powiat Namysłowski –         

28.663,20 zł, wynajem ekranów reklamowych i wydruk materiałów promocyjnych – 10.934,20 zł.  

Pozostałe środki również przeznaczone są na różnego rodzaju działania promujące Powiat 

Namysłowski, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem ich realizacja przypada na II półrocze. 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 

Plan wydatków w kwocie 476.500,00 zł, został zrealizowany w wysokości 202.466,40 zł,            

tj.     42,49 %.  Środki przeznaczono na:  

− zakup druków dla Wydziału Komunikacji – 157.168,59 zł, 

− zakup tablic rejestracyjnych – 29.932,27 zł, 

− usługi tłumaczeń – 1.997,16 zł, 

− opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – 11.628,00 zł,  

− inne wydatki związane z działalnością merytoryczną Wydziału Komunikacji – 1.740,38 zł. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 

Planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości. Środki 

przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby, pełnione przez 

policjantów Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

 

Uchwalony budżet w wysokości 5.626.360,00 zł został wykonany na kwotę 3.047.464,13 zł       

tj. 54,16 %. Środki finansowe wydatkowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Namysłowie na wydatki związane z bieżącym utrzymanie jednostki, w tym na wydatki na 

wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane. 
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     Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

5.166.346,00 2.771.620,77 53,65 

 

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 460.014,00 wykonane zostały w kwocie 275.843,36 zł tj.        

59,96 %, w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy KPPSP (m.in. równoważnik za brak lokalu 

mieszkalnego, równoważnik za remont mieszkania, gratyfikacje urlopowe, przejazdy do szkół, pomoc 

mieszkaniowa) 68.042,01 zł, opłaty za  media 81.493,47 zł, zakup paliwa, materiałów do konserwacji i 

remontów, drobnego wyposażenia, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 50.660,93 zł, konserwacja 

i remonty sprzętu i wyposażenia 9.304,55 zł, ubezpieczenia mienia 18.811,10 zł, podatek od 

nieruchomości 7.141,00 zł, wydatki z zakresu medycyny pracy 6.997,00 zł, zakup różnego rodzaju usług 

na rzecz KPPSP 25.962,93 zł, opłaty telefoniczne 3.894,94 zł. 

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe  

Planowane wydatki w kwocie 412.904,44 zł, zostały zrealizowane w wysokości 23.490,44 zł   

tj. 5,69 %. Wydatki poniesiono na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na zakwaterowanie i 

wyżywienie uchodźców. Źródłem ich finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa 7.390,44 zł 

oraz środki Funduszu Pomocy 16.100,00 zł. 

Rozdział 75479 – Pomoc zagraniczna  

Planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19.337,59 zł       

tj. 96,69 %. Wydatki poniesiono na realizację postanowień wynikających z Uchwały 

XXXCVIII/268/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie 

udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy Jaremcze na Ukrainie tj. na zakup 

żywności. 

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 

Plan wynosi 77.500,00 zł, wykonanie 32.657,67 zł tj. 42,14 %. Wydatki poniesiono na 

organizację świąt państwowych oraz świąt służb mundurowych, organizację konkursów w zakresie 

obrony cywilnej i wiedzy pożarniczej oraz zakup usług telekomunikacyjnych w związku                                 

z prowadzeniem telefonu Centrum Zarządzania Kryzysowego – 8.407,96 zł, a także na wydatki 

związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –   

24.249,71 zł. 

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 

Plan wydatków w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w kwocie 58.433,46 zł tj.           

44,27 %. Wydatki poniesiono na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla 

mieszkańców powiatu namysłowskiego, z których jeden zlokalizowany jest w Namysłowie a drugi w 

Pokoju. Część wydatków realizowana jest w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego, która 

prowadzi punkt w Pokoju – 32.010,00 zł. 
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Dział 757 – Obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

Plan w wysokości 215.981,00 zł wykonano w kwocie 77.576,49 zł tj. 35,92 %. Powyższe środki 

zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat, a w szczególności: 

− spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 

w 2010 roku – 24.723,86 zł, 

− spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 

w 2013 roku – 8.,465,85 zł, 

− spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 

w 2016 roku – 19.548,17 zł, 

− spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 

w 2018 roku – 13.007,00 zł, 

− spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 

w 2019 roku – 11.831,61 zł. 

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego 

Plan w wysokości 213.009,00 zł ustalono na zapłatę ewentualnych wydatków wynikających             

z poręczenia udzielonego przez Radę Powiatu Uchwałą Nr  XX/164/2020 z dnia 28 października        

2020 r. dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu 

bankowego. Wydatek nie był realizowany.  

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu, w zakresie 

prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji 

ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących 

podstawę do jej naliczenia, Minister Finansów zobowiązał Powiat Namysłowski do zwrotu nienależnie 

uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok w wysokości 1.292.356,00 zł. Na 

decyzję Ministra Finansów Powiat złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie. W lipcu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w części decyzję 

Ministra Finansów zobowiązując Powiat Namysłowski do zwrotu kwoty 207.699,00 zł (kwota ujęta w 

planie wydatków). Następnie 12 kwietnia 2019 r. Mister Finansów wydał kolejną decyzję nie 

uwzględniając wyroku sądu i ponownie nakazał zwrot kwoty z pierwszej decyzji tj. 1.292.356,00 zł. Na 

powyższą decyzję powiat złożył skargę do WSA w Warszawie. W bieżącym roku po otrzymaniu 
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wezwania do zapłaty kwota zasądzona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                        

w Warszawie została zwrócona.     

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

Plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej i rezerw celowych wyniósł na koniec I półrocza        

1.478.347,00 zł, z czego: 

− rezerwa ogólna – 122.000,00 zł, 

− rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 31.000,00 zł, 

− rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem – 1.325.347,00 zł. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  

Plan na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w dziale 801 – Oświata 

i wychowanie w wysokości 23.926.844,97 zł został zrealizowany na kwotę 12.227.126,07 zł                       

tj. 51,10 %. Poniżej przedstawiono wykonanie planu wydatków w układzie realizacji przez 

poszczególne placówki oświatowe. Dla pełnego zobrazowania kosztów podstawowych ich 

funkcjonowania z budżetów placówek w każdym przypadku zostały wyłączone wydatki, przez nie 

poniesione, w rozdziałach 80146 i 80195. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 

Uchwalony budżet w wysokości ogółem 3.993.423,00,00 został zrealizowany w kwocie 

2.005.440,08 zł tj. 50,22 %. Budżet realizowany jest w rozdziałach 80102 – Szkoły podstawowe 

specjalne  i 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. 

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

3.711.783,00 1.850.079,88 49,84 

 

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 281.640,00 zł wykonane zostały w kwocie 

155.360,20 zł tj. 55,16 %. Przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii 

elektrycznej, cieplnej i wody 26.650,61 zł, zakup materiałów biurowych, prasy, drobnego wyposażenia 

642,34 zł, podróże służbowe 3.597,29 zł, dozór techniczny windy, usługi konserwatorskie i obsługa 

bhp, drobne remonty 10.911,86 zł, odpis na ZFŚS 111.218,25 zł. 

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne realizowane są również wydatki z tytułu dotacji 

podmiotowych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej przy Niepublicznym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Zawiści. Planowane wydatki zostały zrealizowane na 

poziomie 45,87 % tj. w wysokości 143.317,00 zł. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono 

dotacji w I półroczu 2022 roku ujęty jest w załączniku nr 11 do sprawozdania 

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Uchwalony budżet w wysokości 3.529.550,00 zł został wykonany w kwocie 1.767.528,52 zł    

tj. 50,08 %. 
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Budżet Liceum Ogólnokształcącego realizowany jest w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące i 

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o metod pracy dla 

dzieci i młodzieży. 

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

3.116.450,00 1.561.748,27 50,11 

   

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 413.100,00 zł wykonane zostały w kwocie 

205.780,25 zł tj. 49,81 % przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii 

elektrycznej, cieplnej i wody 71.761,25 zł, zakup materiałów biurowych, prasy, drobnego wyposażenia, 

materiałów do konserwacji i remontów 4.801,94 zł, zakup pomocy dydaktycznych, w tym książek do 

biblioteki 15.226,00 zł, opłaty telefoniczne 1.748,36 zł, zakup usług m.in. obsługa BHP, wywóz 

nieczystości, aktualizacja programów, dojazdy na konkursy i olimpiady 11.823,61 zł, ubezpieczenie 

mienia 1.840,00 zł, odpis na ZFŚS 97.314,00 zł. 

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące realizowane są również wydatki z tytułu dotacji 

podmiotowych dla szkół niepublicznych, planowana kwota 67.085,00 zł została zrealizowana                     

w wysokości 34.026,00 zł tj. 50,72 %. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji            

w pierwszym półroczu 2022 roku ujęty jest w załączniku nr 11 do sprawozdania.   

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 

Uchwalony budżet w wysokości ogółem 5.654.076,00 zł został zrealizowany w kwocie 

3.132.865,61 zł tj. 55,41 %. Budżet Zespołu Szkół Mechanicznych realizowany jest w rozdziale 80115 

- Technika, 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia i 80152 – Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki o metod pracy dla dzieci i młodzieży. 

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

5.015.458,00 2.678.157,59 53,40 

      

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 638.618,00 zł wykonane zostały w kwocie 

454.708,02 zł tj. 71,20 % przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii 

elektrycznej, cieplnej i wody 100.814,77 zł, odpis na ZFŚS 187.103,00 zł, zakup materiałów biurowych, 

środków czystości, prasy, drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i remontów 58.466,16 zł, 

zakup usług m.in. obsługa BHP, wywóz nieczystości, aktualizacja programów, dojazdy na konkursy        

i olimpiady, usługi drukarskie 27.430,05 zł, opłaty za kursy i szkolenia dla uczniów 66.712,00 zł, 

ubezpieczenie mienia 6.228,00 zł. 

ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

Uchwalony budżet w wysokości 997.421,00 zł został wykonany na kwotę 548.976,09 zł               

tj. 56,11 %. 
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Budżet Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego realizowany jest w rozdziale 80101 – Szkoły 

podstawowe, 80116 – Szkoły policealne, 80120 – Licea ogólnokształcące i 80151 – Kwalifikacyjne 

kursy zawodowe. 

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

906.521,00 507.708,71 56,01 

 

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości  90.900,00 zł wykonane zostały w kwocie      

41.267,38 zł tj.  45,40 %, poniesiono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii 

10.665,76 zł, odpis na ZFŚS 20.864,25 zł, zakup materiałów biurowych, prasy, drobnego wyposażenia, 

materiałów do konserwacji i remontów 600,11 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 886,17 zł, zakup 

usług pocztowych, opłaty za licencje, obsługa BHP 7.905,09 zł. 

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 

W rozdziale 80116 realizowane są również wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół 

niepublicznych, planowana kwota 50.804,00,00 zł została zrealizowana w wysokości 25.738,00 zł           

tj. 50,66 %. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w I półroczu 2022 roku ujęty 

jest w załączniku nr 11 do sprawozdania. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH  

Uchwalony budżet w wysokości 5.707.661,00 zł został wykonany na kwotę 3.076.070,40 zł       

tj. 53,89 %. 

Budżet Zespołu Szkół Rolniczych realizowany jest w rozdziale 80115 – Technika i 80152 – Realizacja 

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o metod pracy dla dzieci i młodzieży. 

Wydatki osobowe z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

5.199.461,00 2.745.382,36 52,82 

 

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 508.200,00 zł wykonane zostały w kwocie 

330.688,04 zł tj.  65,07 %. Poniesiono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii 

elektrycznej, cieplnej, gazu i wody 83.353,21 zł, odpis na ZFŚS 179.937,75 zł, zakup materiałów 

biurowych, prasy, drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i remontów 18.738,28 zł, zakup 

usług pocztowych, opłaty za licencje, obsługę BHP, wywóz nieczystości 21.449,19 zł, zakup pomocy 

dydaktycznych, w tym książek 16.873,14 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe 4.366,13 zł. 

Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi:  

Rozdział 80115 – Technika – projekty praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus 

Zespół Szkół Rolniczych w rozdziale 80115 realizuje dwa projekty staży pn. „Rozwój 

kompetencji zawodowych podczas szkolenia za granicą” oraz „Rozwój wiedzy i umiejętności 

zawodowych podczas szkolenia za granicą” oba w całości finansowane ze środków pochodzących             

z budżetu Unii Europejskiej. Podstawowym ich celem jest wzmocnienie wymiaru europejskiego                      
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w kształceniu zawodowym i zachęcenie młodzieży do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii                    

z praktyką, zwiększanie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych uczniów. Projekty zakładają 

w latach 2020 – 2022 realizację czterotygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów 

technikum w zawodach technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w 

Niemczech i w Hiszpanii. W ramach projektu staże zawodowe odbywają również nauczyciele.                       

W I półroczu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 666.372,57 zł, co stanowi 37,11 % planu. Na 

niski poziom wykonania wpłynęła sytuacja epidemiczna związana z rozprzestrzenianiem się wirusa sars 

cov 2, która spowodowała, że część praktyk nie odbyła się. Planowane wyjazdy odbędą się w II półroczu 

br., a część z nich zostanie przesunięta na 2023 rok. 

Podobne projekty realizuje również Zespół Szkół Mechanicznych, który w rozdziale 80115 

ujmuje wydatki związane z projektem praktyk uczniowskich pn. „Praktyki zawodowe zagraniczne”, 

który w całości finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na plan 

wydatków w wysokości 297.713,00 zł wydatkowano kwotę 222.213,61 zł, tj. 74,64 %. Środki 

finansowe przeznaczono na wyjazd grupy 23 uczniów klas trzecich technikum mechanicznego, 

logistycznego i ekonomicznego na czterotygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpani.   

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia  – projekt „Razem dla lepszego” 

 W 2019 roku Zespół Szkół Mechanicznych rozpoczął realizację projektu pn.: „Razem dla 

lepszego”, którego celem jest integracja społeczna uczniów szkoły branżowej, rozwój kompetencji 

związanych z technologią informacyjną i komunikacyjną, poprawa wyników w nauce, kształcenie 

umiejętności uczenia się i rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych. Planowy okres trwania 

projektu obejmuje lata 2019 – 2022. W projekcie oprócz uczniów z Polski udział biorą uczniowie                     

z Macedonii, Cypru, Turcji i Rumuni. W 2022 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę          

18.602,54 zł, co stanowi 67,87 % planowanej kwoty. W lutym bieżącego roku grupa 6 uczniów wraz            

z opiekunami wyjechała do Macedonii na spotkanie, w którym uczestniczyła młodzież wszystkich 

państw uczestniczących w projekcie.  W czerwcu przedstawiciele kadry pedagogicznej szkoły, po raz 

drugi  uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w Portugalii. Spotkanie poświęcone było wymianie 

doświadczeń w zakresie metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 

Poza Zespołem Szkół Specjalnych w rozdziale 80134 realizowane są również wydatki z tytułu 

dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym dla chłopców, planowana kwota 727.806,00 zł została zrealizowana w wysokości        

388.458,00 zł tj. 53,37 %.  

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Plan w wysokości 87.032,00 zł został wykonany w kwocie 13.331,2 zł tj. 15,32 %. Wydatki 

zostały przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych 

placówkach oświatowych. 
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Rozdział 80195 – Pozostała działalność  

Plan 688.497,97 zł został wykonany w kwocie 184.186,42 zł tj. 26,75 %. Wydatki zostały 

poniesione m.in. na: 

− realizację rządowego programu „Za życiem”, którego celem jest zwiększenie efektywności                 

i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju lub w czasie porodu, program realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną – 424,00 zł, co stanowi 0,50 % planu. Niskie wykonanie planu wydatków wynika             

z tego, że działania w ramach projektu rozpoczęły się w ostatnich dnia czerwca i będą 

kontynuowane w drugim półroczu. 

− działalność szkolnych kół sportowych, organizację dni otwartych w szkołach prowadzonych przez 

powiat, organizację różnego rodzaju konkursów dla młodzieży szkolnej – 13.581,44 zł, 

Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi:  

Plan wydatków w rozdziale 80195 obejmuje kwotę 534.146,00 zł, przeznaczoną na realizację 

projektu pn. „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”, który realizowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych oraz 

Zespołu Szkół Mechanicznych uczestniczą w płatnych stażach u pracodawców, kursach zawodowych, 

targach branżowych, nauczyciele natomiast biorą udział w specjalistycznych kursach podnoszących ich 

kwalifikacje. Projekt finansowany jest z trzech źródeł: EFS – 85%, budżet państwa – 5% i budżet 

powiatu – 10 %. W I półroczu wydatkowano 145.589,02 zł, tj. 27,26 % planu. Zgodnie                                      

z harmonogramem realizacji projektu, znaczna część praktyk odbywa się w okresie wakacyjnym co 

oznacza, że wydatki poniesione będą w III kwartale br.   

Ponadto w rozdziale 80195 ujęta są również wydatki w wysokości 24.513,16 zł przeznaczone 

na realizację projektu pn. „Edukacja Integracja i Nowoczesność w Powiecie Namysłowskim”, który 

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014 – 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Specjalnych uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Projekt 

finansowany jest z trzech źródeł: EFS – 85%, budżet państwa – 10 % i budżet powiatu – 5 %.                            

W pierwszym półroczu zakończono jego realizację i  wydatkowano kwotę 24.309,97 zł, tj. 99,17 %. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

ubezpieczeniem zdrowotnym 

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 963.452,00 zł,  

wykonanie wynosi 551.101,67 zł, tj. 57,20 %. Środki powyższe zostały przeznaczone na opłacenie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 545.296,27 zł, opłacenie 
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składek dla wychowanków Domu Dziecka – 4.798,80 zł, uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych – 

55,80 zł, uczniów Zespołu Szkół Rolniczych – 504,40 zł oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego, środki przekazane w formie dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego ośrodek –     

446,40 zł.  

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 

Plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z założonym harmonogramem będzie 

zrealizowany II półroczu. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na działania związane z promocją 

profilaktyki i ochrony zdrowia, a w szczególności: realizację programu skierowanego do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych pn. „Wyprostowani”, który ma na celu profilaktykę i korektę wad postawy oraz 

programu „Raduj się z Nami” dedykowanego osobom niepełnosprawnym.  

Dział 852 – Pomoc społeczna  

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

Uchwalony budżet w wysokości 2.903.434,00 zł został wykonany na kwotę 1.488.232,74 zł  

tj. 51,26 %. 

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

2.327.800,00 1.149.406,60 49,38 

 

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 575.634,00 zł wykonane zostały w kwocie 

338.826,14 zł tj. 58,86 %, w tym: zakup żywności 8.043,23 zł, zakup oleju opałowego 67.455,00 zł, 

zakup środków czystości 11.685,29 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 21.338,57 zł, zakup 

leków i środków medycznych 11.849,65 zł, konserwacje i remonty 9.871,34 zł, odpis na ZFŚS 

45.706,70 zł, podatek od nieruchomości 5.572,00 zł, wywóz odpadów i usługi komunalne 17.651,78 zł, 

zakup wyposażenia 13.862,63 zł, ubezpieczenie mienia 3.875,50 zł, monitoring i przeglądy windy zł, 

usługi i materiały bhp zł, zakup paliwa 4.753,47 zł, uruchomienie i opłaty roczne strony www i BIP 

10.315,27 zł. 

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

Uchwalony budżet w wysokości 786.700,00 zł został wykonany w kwocie 381.508,21 zł tj. 48,49 %. 

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

633.500,00 339.127,62 53,53 

 

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 153.200,00 zł wykonane zostały w kwocie     

42.380,59 zł tj. 27,66 %, w tym: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów 

biurowych, wyposażenia i prenumerata prasy 10.628,52 zł, opłaty za licencje 6.370,88 zł, opłaty za 

usługi telefoniczne i Internet 1.484,49 zł, odpis na ZFŚS 8.949,29 zł, usługi pocztowe 2.838,10 zł, 
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obsługa bhp 1.230,00 zł, podatek od nieruchomości 2.196,00 zł, instalacja centrali telefonicznej w nowej 

siedzibie 3.493,20 zł. 

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 

 Plan w kwocie 2.000 zł, wydatkowano w wysokości 800,00 zł, tj. 40,00% z przeznaczeniem na 

wydatki związane z interwencyjną pomocą specjalistyczną (psychologiczną i prawną) dla ofiar 

przemocy w rodzinie. 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

Plan w wysokości 275.313,00 zł został wykorzystany w kwocie 102.391,60 zł tj. 37,19 %. 

Środki zaplanowane w rozdz. 85295 przeznaczone są na realizację następujących zadań: 

− prowadzenie Domu Seniora – placówki dziennego pobytu dla osób starszych utworzonej                    

w ramach programu rządowego Senior+ - 159.470,00 zł, na koniec I półrocza wydatkowano 

kwotę    79.146,17 zł, co stanowi 49,63 % planu, 

− wydatki związane z prowadzeniem Uniwersytetu III Wieku – 4.000 zł, wydatków nie 

zrealizowano, 

− dotację dla organizacji pożytku publicznego – 3.000 zł, wydatków nie zrealizowano, 

− realizację projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka” – 108.843,00 zł. 

Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi:  

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację projektu pn.: „Bliżej rodziny 

i dziecka” skierowanego do dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów. Projekt 

finansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu Państwa, na jego realizację                

w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 23.245,43 zł co stanowiło 21,36 % planu z 

przeznaczeniem na organizację warsztatów i szkoleń dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej oraz ich opiekunów oraz zakupiono wyposażenia do sali spotkań dla dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na organizację 7 dniowego 

wyjazdu dla uczestników projektu, który odbędzie się w miesiącu sierpniu. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

Plan w kwocie 275.000,00 zł został zrealizowany wysokości 137.500,00 zł tj. 50,00 %. Środki 

przeznaczono na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – środki 

przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” organizacji, która 

prowadzi WTZ na podstawie umowy zawartej z powiatem.  

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 

Plan w wysokości 238.920,00 zł wykonano w kwocie 126.493,02 zł tj. 52,94 %, środki te 

zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,  

a w szczególności: na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zespół, wypłaty dla 
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członków zespołu oraz pozostałe wydatki związane z jego funkcjonowaniem (m.in. zakup materiałów 

biurowych, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe).  

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

Uchwalony budżet w wysokości ogółem 2.340.342,18 zł został zrealizowany w kwocie   

1.171.365,25 zł tj. 50,05 %.  

     Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

2.138.342,18 1.089.235,11 50,94 

 

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 202.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 82.130,14 zł 

tj. 40,66 %, w tym: zakup energii elektrycznej, cielnej i wody 18.227,42 zł, zakup usług komunalnych 

2.654,68 zł, zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów do 

remontów i środków dezynfekujących 8.733,92 zł, odpis na ZFŚS 36.482,00 zł, podatek od 

nieruchomości 3.252,00 zł, ubezpieczenia mienia 1.519,00 zł, monitoring obiektu i obsługa bhp 

2.374,95 zł. 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

 Plan wydatków w kwocie 36.960,00 zł zrealizowano w wysokości 20.160,00 zł tj. 54,55 %.  

Środki powyższe przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym na podstawie 

ustawy o Karcie Polaka. 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

 Plan wydatków w kwocie 33.685,00 zł wydatkowano w wysokości 33.667,64 zł tj. 99,95 %. 

Środki finansowe pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wydatkowano na realizację 

projektu „Wsparcie domów pomocy społecznej”, a w szczególności na wypłatę dodatkowej gratyfikacji 

dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej i inne wydatki związane z bieżącym 

funkcjonowanie jednostki. 

Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi:  

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

 Powiatowy Urząd Pracy w ramach rozdziału 85395 – Pozostała działalność realizuje wydatki 

na projekt pn. „Biznes to podstawa”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji i Rozwój oraz z budżetu państwa. 

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Głównym celem projektu jest zwiększenie 

możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby bezrobotne poniżej 29 roku życia. Plan 

wydatków na 2020 rok w kwocie 800.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 453.623,71 zł,                

tj. 56,70 %. Środki finansowe wydatkowano na wypłatę dotacji dla osób zakładających własną 

działalność gospodarczą 409.560,95 zł oraz na wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt 

44.062,76 zł.  
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Uchwalony budżet w  wysokości 1.326.740,00 zł został zrealizowany w kwocie 731.919,96 zł 

tj. 55,17 %. 

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

1.161.240,00 637.476,05 54,90 

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 165.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 94.443,91 zł 

tj. 57,07 %, w tym: zakup energii 19.236,75 zł, odpis na ZFŚS 42.020,00 zł, zakup specjalistycznych 

usług rehabilitacyjnych 2.000,00 zł, opłaty telefoniczne i Internet 1.261,14 zł, usługi remontowe                        

i konserwacyjne 1.430,00 zł, zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, 

środków czystości, prenumerata prasy 5.051,86 zł, zakup testów diagnostycznych 8.251,11 zł, usługi 

BHP 1.669,80 zł, opłaty za licencje 1.481,12 zł, usługi komunalne 1.621,97 zł, monitoring, dozór 

techniczny windy i pomiary elektryczne 3.726,90 zł. 

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 

Plan w kwocie 22.850,00 zł wydatkowano w kwocie 22.250,00 zł tj. 97,37 %. Powyższe środki 

zostały wypłacone wyróżniającym się uczniom szkół prowadzonych przez powiat jako stypendia za 

szczególne osiągniecia w nauce. 

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

Plan w kwocie 3.905.514,00 zł zrealizowany w kwocie 1.999.599,00 zł tj. 51,20 %. Powyższe 

środki zostały przekazane w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci            

i Młodzieży, z przeznaczeniem na: 

− prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców w Namysłowie –     

1.441.781,00 zł,  

− prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt w Zawiści 

– 557.818,00 zł. 

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Plan w wysokości 16.184,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.461,24 zł tj. 9,03 %, środki 

przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych 

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Dział 855 – Rodzina 

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

Plan 1.452.041,00 zł, wykonanie 746.217,25 zł tj. 51,39 %. Środki powyższe zostały 

przeznaczone m.in. na wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w formie zasiłków, dodatku 

wychowawczego 500+, pomocy na kontynuację nauki, pomocy na usamodzielnienia w łącznej kwocie 

– 477.706,44 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zawodowych 
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rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego – 200.743,00 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci 

w rodzinach zastępczych wcześniej zamieszkałych na terenie powiatu namysłowskiego, wypłacanych 

w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego – 49.854,00 zł oraz inne wydatki 

realizowane przez koordynatorów pieczy zastępczej (m.in. organizację Pikniku Rodzinnego z okazji 

Dnia Pieczy Zastępczej, zakup materiałów do diagnostyki, wyjazdy do rodzin zastępczych, odpis na 

ZFŚS) – 17.913,81 zł. 

Szczegółowy wykaz jednostek, które otrzymały dotacje z Powiatu Namysłowskiego zawiera załącznik 

nr 10 do sprawozdania.  

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 

Plan w wysokości 1.936.693,00 zł wykonany został w kwocie 910.988,54 zł tj. 47,04 %. 

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na: 

− bieżącą działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 738.526,86 zł,  

− wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu 500+ - 53.055,36 zł, 

− wypłatę zasiłków na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających 

placówki opiekuńczo – wychowawcze – 15.099,46 zł, 

− zwrot kosztów pobytu w domach dziecka dzieci zamieszkałych na terenie powiatu namysłowskiego 

przed ich umieszczeniem w placówkach – 104.306,86 zł, szczegółowy wykaz jednostek, które 

otrzymały dotacje z Powiatu Namysłowskiego zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

Planowane wydatki w kwocie 55.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W ramach zaplanowanej  

kwoty zakłada się: wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego i inne 

przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, zgodnie z założonym harmonogramem realizacja tych 

zadań przypada na II półrocze. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92116 – Biblioteki 

Plan wydatków w kwocie 30.000 zł zrealizowano w wysokości 15.000 zł tj. 50,00 %. Środki 

zostały przekazane w formie dotacji Gminie Namysłów na podstawie porozumienia, w którym powiat 

powierzył gminie realizację zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.  

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Środki w wysokości 105.000,00 zł co stanowi100,00% planowanej kwoty przeznaczone zostały 

na dotacje dla Parafii z terenu powiatu z przyznane na prace remontowe, budowlane i konserwatorskie 

przy zabytkach. 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 

Plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w wysokości 11.075,58 zł tj. 44,30 %. 

Wydatki zostały przeznaczono na realizację zadań w zakresie kultury i edukacji publicznej, a w 

szczególności na współorganizację imprez, konkursów, wystaw odbywających się na terenie powiatu. 
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Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 

Plan w kwocie 47.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 19.210,54 zł tj. 40,87 %. 

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone są na realizację zadań powiatu w zakresie 

kultury fizycznej i sportu, a w szczególności na współorganizację imprez odbywających się na terenie 

powiatu oraz koszty uczestnictwa reprezentantów powiatu w zawodach ponadpowiatowych. 

 

V. WYDATKI MAJĄTKOWE 

Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza 

zamknął się kwotą 11.062.718,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2.852.628,35 zł, co stanowi           

25,79 %.  W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:  

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01005 – Pozostała działalność 

Plan wydatków obejmuje środki w kwocie 1.570.078,00 zł, jakie przyznano powiatowi                  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. 

„Scalanie gruntów obiekt Zofijówka”. W 2022 planowany jest ostatni etap projektu                                          

tj. zagospodarowanie poscaleniowe. W I półroczu przeprowadzono postepowanie przetargowe w celu 

wyłonienia wykonawcy robót, jednakże najniższa oferta znacznie przekracza środki jakimi dysponuje 

powiat na ten cel. Obecnie Zarząd Powiatu, w związku z tym, że jest to zadania z zakresu administracji 

rządowej  podjął działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych. 

Dział 600 – Transport i łączność 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Na realizację zamierzeń inwestycyjnych na drogach powiatowych zaplanowano łącznie kwotę 

3.793.262,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1.156.928,59 zł, tj. 30,50 %.  Poniżej przedstawiono wykaz 

planowanych zadań i stopień ich realizacji na koniec I półrocza: 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Biestrzykowice” –  

877.200,00 zł – w I półroczu wydatkowano kwotę 201.597,00 zł na wykonanie Planu Funkcjonalno 

– Użytkowego, w chwili obecnej ogłoszono trzecie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy, 

dwa poprzednie zostały unieważnione ze względu na znaczną różnicę pomiędzy złożonymi ofertami 

a kwotą jaką dysponuje Powiat. 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 1113 O w miejscowości Bukowa Śląska” – 1.288.088,00 zł,                 

w I półroczu dokonano wyboru wykonawcy, obecnie trwają prace, których planowany termin 

zakończenie to III kw. Br. Powyższe zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% nakładów oraz dotacji z Gminy Namysłów w kwocie 

250.000,00 zł, 
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− „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1145 O w miejscowości Domaszowice,                            

ul. Strzelecka” – 725.904,00,00 zł, w I półroczu wyłoniono wykonawcę zadania i zakończono jego 

realizację wydatek wynosi 719.888,25 zł. 

− „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1132 O w miejscowości Domaradz” –               

626.625,00 zł, w I półroczu wyłoniono wykonawcę zadania i rozpoczęto jego realizację obecnie 

zadanie jest zakończone a zrealizowany wydatek wynosi 520.605,77 zł, zadanie współfinansowane 

przez Gminę Pokój w kwocie 150.000,00 zł. 

− „Bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1136 O i 1187 O                 

w miejscowości Dąbrowa” – zadanie zakończone w I półroczu, na jego realizację wydatkowano 

120.275,43 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. 

− „Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w miejscowości Starościn, 

ul. Kluczborska” – zadanie zakończone w I półroczu, na jego realizację wydatkowano 60.912,12 zł, 

co stanowi  100,00 % planowanej kwoty. 

− „Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w miejscowości 

Świerczów, ul. Brzeska” – zadanie zakończone w I półroczu, na jego realizację wydatkowano 

54.255,79 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. 

− wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych –          

40.000 zł – wydatków nie ponoszono. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

  Kwotę w wysokości 113.327,35 zł, co stanowi 69,96 % planu wydatkowano na przystosowanie 

pomieszczeń nowej siedziby PCPR pod potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

Planowana kwota w wysokości 40.000,00 zł, przeznaczana jest na wymianę instalacji CO                    

w budynku Starostwa a części przeznaczonej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego, 

Realizację zadania zaplanowano na III kwartał br.  

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 

Planowane wydatki w wysokości 148.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 34.975,05 zł, 

tj. 23,63 % z przeznaczeniem na zakup i montaż nowej centrali telefonicznej oraz zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania. Pozostała kwota tj. 113.024,00 zł, 

przeznaczona na wymianę instalacji CO w budynku Starostwa zgodnie z planem wydatkowana będzie 

w II półroczu.  
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Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 

Planowana kwota w wysokości 20.000,00 zł, przeznaczana jest na dofinansowanie zakupu 

samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Wydatek zostanie zrealizowany w drugim 

półroczu. 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Planowane wydatki w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Namysłowie. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia PSP..  

Dział 801 – Oświata i wychowanie  

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

Planowane środki w wysokości 2.908.375,00 zł przeznaczone są na wykonanie zadanie pn.: 

„Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych”. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 

8.000,00 zł z przeznaczeniem na przegotowanie terenu pod inwestycję, obecnie przeprowadzana jest 

procedura wyboru wykonawcy. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 2.125.000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 

1.300.000,00 zł, tj. 61,18 % planuje się: 

− zakup udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

na kwotę 1.950.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano na ten cel 1.300.000,00 zł,  

− dotację dla NCZ Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń na 

pracownię badań endoskopowych i zakup sprzętu medycznego – 175.000,00 zł, 

realizacja wydatku planowana jest na II półrocze. 

Dział 852 – Pomoc społeczna  

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

Planowane środki w wysokości 60.000,00 zł przeznaczone są wykonanie przyłącza sieci 

gazowej do budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej. W I półroczu wydatkowo kwotę                         

w wysokości 5.535,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 

Planowane wydatki w kwocie 166.003,00 zł, zrealizowano w wysokości 163.862,36 zł                          

z przeznaczeniem na przebudowę boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym. Były to 

wydatki końcowe ponoszone w ramach tego zadania, które rozpoczęło się w 2020 roku. 
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VI. ROZCHODY  

Na ogólną kwotę rozchodów zrealizowanych I półroczu 2022 roku w wysokości        

1.513.936,00 zł składa się spłata kredytów zaciągniętych przez powiat w latach 2010 – 2019 – 

513.936,00 zł oraz pożyczka krótkoterminowa udzielona dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością – 1.000.000,00 zł. Szczegółowy wykaz rozchodów ujęty jest w 

załączniku nr 3.  

 

VII. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA 

WYDZIELONYM RACHUNKU 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – plan dochodów i wydatków w kwocie         

40.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.840,00 zł w zakresie dochodów, a w kwocie 5.769,29 zł 

w zakresie wydatków. Szkoła planowała w bieżącym roku organizację kursów i szkoleń w ramach 

realizowanych przez powiat projektów z udziałem środków budżetu UE. Jednakże oferty składane przez 

RCKU nie były najkorzystniejsze i nie udało się zawrzeć planowanych umów, co jest przyczyną niskiej 

realizacji planu dochodów i wydatków.  

 

VIII. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH WG STANU NA 

KONIEC I PÓŁROCZA 2022 ROKU 

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 5.000.000 zł na podstawie 

umowy z dnia 16 grudnia 2010 roku Nr KR-10-02608; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel 

własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2025 r., oprocentowanie 

zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,40 punktów 

procentowych, do spłaty pozostało – 1.149.400,00 zł. 

2. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 2.300.000 zł na podstawie 

umowy z dnia 18 października 2013 roku Nr KR-13-01998; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel 

własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 29.12.2023 r., oprocentowanie 

zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,50 punktów 

procentowych, do spłaty pozostało – 345.000,00 zł. 

3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 2.181.000 zł na podstawie 

umowy z dnia 30 listopada 2016 roku Nr KR-16-02073; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel 

własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2025 r., oprocentowanie 

zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,70 punktów 

procentowych, do spłaty pozostało – 848.162,00 zł. 

4. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 1.100.000 zł na podstawie 

umowy z dnia 19 listopada 2018 roku Nr KR-18-01721; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel 

własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2025 r., oprocentowanie 
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zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,79 punktów 

procentowych, do spłaty pozostało – 549.990,00 zł. 

5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 700.000 zł na podstawie 

umowy z dnia 18 grudnia 2019 roku Nr KR-19-01542; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel 

własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2029 r., oprocentowanie 

zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,79 punktów 

procentowych, do spłaty pozostało – 525.000,00 zł. 

Łącznie zadłużenie powiatu na koniec I półrocza 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

wynosi 3.417.552,00 zł, co stanowi 5,89 % planowanych dochodów bieżących. 
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Lp. Wyszczególnienie

Plan na 2022 wg. 

Uchwały w sprawie 

uchwalenia WPF

Plan wg stanu 

budżetu na dzień 

30.06.2022

Wykonanie % wykonania

1 Dochody ogółem 62 462 600,00 64 343 474,82 33 785 434,29 52,51%

1.1 Dochody bieżące, z tego: 56 302 706,00 58 054 917,15 32 573 862,61 56,11%

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 169 286,00 9 169 286,00 4 584 642,00 50,00%

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 564 728,00 564 728,00 282 360,00 50,00%

1.1.3 z subwencji ogólnej 29 506 403,00 30 209 280,00 17 670 022,00 58,49%

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 951 126,00 11 597 649,62 6 443 010,23 55,55%

1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 6 111 163,00 6 513 973,53 3 593 828,38 55,17%

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 6 159 894,00 6 288 557,67 1 211 571,68 19,27%

1.2.1 ze sprzedaży majątku 2 632 500,00 2 632 500,00 0,00 0,00%

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 527 394,00 3 656 057,67 1 211 571,41 33,14%

2 Wydatki ogółem 65 878 547,00 71 567 264,59 32 827 166,89 45,87%

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 57 725 204,00 60 504 546,59 29 974 538,54 49,54%

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 722 845,00 37 978 796,37 19 682 950,54 51,83%

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 213 009,00 213 009,00 0,00 0,00%

2.1.2.1
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 

243 ustawy
0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 110 148,00 215 981,00 77 576,49 35,92%

2.1.3.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 

ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i 

otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.3.2
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 

ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.3.3
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 

art. 243 ustawy
0,00 0,00 0,00 0,00%

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 8 153 343,00 11 062 718,00 2 852 628,35 25,79%

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: 7 503 343,00 9 112 718,00 1 552 628,35 17,04%

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 175 000,00 0,00 0,00%

2.2.x Inne 650 000,00 1 950 000,00 1 300 000,00 66,67%

3 Wynik budżetu -3 415 947,00 -7 223 789,77 958 267,40

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Powiatu Namysłowskiego na lata 2022 - 2029 za I półrocze 2022 roku
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3.1
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup 

papierów wartościowych
0,00 0,00 513 936,00

4 Przychody budżetu 4 443 819,00 8 251 661,77 13 971 778,00 169,32%

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00%

4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00%

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 2 901 914,00 4 343 756,77 10 040 290,00 231,14%

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 2 901 914,00 4 343 756,77 0,00 0,00%

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 1 541 905,00 3 907 905,00 3 931 488,00 100,60%

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 514 033,00 2 880 033,00 0,00 0,00%

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00%

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00%

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00%

4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00%

5 Rozchody budżetu 1 027 872,00 1 027 872,00 1 513 936,00 147,29%

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 1 027 872,00 1 027 872,00 513 936,00 50,00%

5.1.1
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w 

tym:
0,00 0,00 0,00 0,00%

5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.1.1.3
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z 

tego:
0,00 0,00 0,00 0,00%

5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.1.1.3.3 innymi środkami 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.1.1.4
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 

zobowiązań
0,00 0,00 0,00 0,00%

5.2 Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00%

6 Kwota długu, w tym: 2 903 616,00 2 903 616,00 3 417 552,00 117,70%

6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00%

7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -1 422 498,00 -2 449 629,44 2 599 324,07

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi 3 021 321,00 5 802 032,33 16 571 102,07 285,61%
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7.2.x
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące 

na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk
3 021 321,00 5 802 032,33 16 571 102,07 285,61%

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań

8.1

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 

(po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 

oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)

2,98% 3,14% 2,26%

8.2
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 

ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)
0,32% -1,58% 12,96%

8.3

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym 

mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 

3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z poprzednich lat)

8,61% 8,61% 8,61%

8.3.1

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym 

mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 

roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 

z poprzednich lat)

9,52% 9,92% 9,92%

8.4

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 

3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Tak Tak Tak

8.4.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 

rok budżetowy

Tak Tak Tak

9
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

9.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2 072 983,00 2 078 497,00 843 411,13 40,58%

9.1.1
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
2 072 983,00 2 078 497,00 843 411,13 40,58%

9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 906 267,00 1 912 272,00 757 955,15 39,64%

9.2
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1 570 078,00 1 813 741,67 243 663,79 13,43%

9.2.1
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
1 570 078,00 1 813 741,67 243 663,79 13,43%

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 999 040,63 1 242 704,30 243 663,79 19,61%

9.3
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
3 531 540,00 3 578 345,97 1 553 956,85 43,43%

9.3.1
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
3 531 540,00 3 578 345,97 1 553 956,85 43,43%
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9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 308 181,00 3 354 669,46 1 454 140,39 43,35%

9.4
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1 570 078,00 1 570 078,00 0,00 0,00%

9.4.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
1 570 078,00 1 570 078,00 0,00 0,00%

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 999 040,63 999 040,63 0,00 0,00%

10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 7 448 178,00 8 831 483,16 1 462 721,63 16,56%

10.1.1 bieżące 2 433 827,00 2 447 757,16 853 848,93 34,88%

10.1.2 majątkowe 5 014 351,00 6 383 726,00 608 872,70 9,54%

10.2
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej
0,00 0,00 0,00 0,00%

10.3
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
0,00 0,00 0,00 0,00%

10.4

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 

przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 

ustawy

0,00 0,00 0,00 0,00%

10.5
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 

po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
0,00 0,00 0,00 0,00%

10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 027 872,00 1 027 872,00 513 936,00 50,00%

10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00%

10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00%

10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00%

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00%

10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 0,00 0,00 0,00 0,00%

10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00%

10.8
Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, 

różnice kursowe)
0,00 0,00 0,00 0,00%

10.9
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie 

wydatków budżetowych
0,00 0,00 0,00 0,00%

10.10

Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i 

dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w 

wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-

19

0,00 0,00 0,00 0,00%

10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00%


