
ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
 
na podstawie art. 37 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i umieszczenie na stronie 
www.bip.namyslow.pl  informację obejmującą: 
  
I. Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za 2011 rok  
 
Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art. 267 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych przedłożył Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2011 
rok, które przyjęte zostało Uchwałą Nr 45/205/2012 – pełny tekst uchwały wraz z 
załącznikami opublikowano na stronie www.bip.namyslow.pl Uchwały Zarządu 
Powiatu. 
Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2010 rok w wysokości 
48.511.628 zł zostały zrealizowane w kwocie 52.961.649 zł tj. w 109,17 %. 
W sprawozdaniu stopień realizacji dochodów został przedstawiony tabelarycznie i 
opisowo w układzie źródłowym w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach 
klasyfikacji budżetowej, co pozwala na precyzyjne określenie wskaźnika wykonania 
poszczególnych rodzajów dochodów. W części opisowej sprawozdania w sposób 
szczegółowy i wyczerpujący omówione zostały przyczyny odchyleń od planowanych 
założeń.  
Plan wydatków budżetowych w wysokości 52.058.966 zł został zrealizowany w 
kwocie 50.837.268 zł tj. w 97,65 %, w tym plan wydatków majątkowych w kwocie 
12.871.146 zł został zrealizowany w kwocie 12.852.088 zł. W części tabelarycznej 
sprawozdania przedstawiono stopień realizacji wydatków w zestawieniu 
statystycznym, w części opisowej natomiast omówiono realizację wydatków w 
przekroju rodzajowym i zadaniowym, wskazując jednocześnie stan i przyczyny 
zaawansowania realizacji wydatków, w tym wydatków majątkowych.  
Wykonanie budżetu powiatu za 2011 rok zamknęło się dodatnią różnicą dochodów 
nad wydatkami w wysokości 2.124.381 zł, stanowiącą nadwyżkę budżetu. 
Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji 
i poręczeń wysokość zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31.12.2011 r. 
wyniosła łącznie 9.402.629 zł i w całości dotyczy zaciągniętych kredytów 
długoterminowych i pożyczki w WFOŚiGW. Kwota zadłużenia w stosunku do 
dochodów zrealizowanych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 17,75 %. Powyższa kwota 
długu spełnia normę zawartą w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych. 
Zarząd Powiatu realizując budżet dokonał spłaty rat kapitałowych wcześniej 
zaciągniętych przez powiat kredytów w wysokości 1.601.448 zł, co przy 
uwzględnieniu należnych odsetek w wysokości 489.287 zł stanowi łączną kwotę 
2.090.735 zł. Relacja spłaconych zobowiązań długoterminowych wraz odsetkami 
stanowi 3,95 % zrealizowanych dochodów ogółem za 2011 rok i wskazuje na 
zgodność z normą art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych. Ponadto w sprawozdaniu ujęto również informacje o realizacji planu 
przychodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków 
nimi sfinansowanych oraz informacje o stanie mienia komunalnego powiatu. 



II. Kwota zobowiązań wymagalnych.  
 
Kwota wymagalnych zobowiązań wynikająca z odrębnych ustaw oraz prawomocnych 
orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych na dzień 31.12.2011 r. 
wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100). 
Kwota wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne na dzień 31.12.2011 r. 
wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100). 
 
III. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego.  
 
W roku budżetowym 2011 powiat namysłowski otrzymał następujące dotacje z 
innych jednostek samorządu terytorialnego: 
1. Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Opolskiego z 

przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 
wysokości 176.800 zł, 

2. Dotacja celowa otrzymana z Gminy Wilków z przeznaczeniem na działania 
związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach w wysokości 10.000 zł, 

3. Dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, na 
podstawie zawartych porozumień – 839.606 zł, z tego: Powiat Krapkowicki 80.823 
zł, Powiat Opolski 370.809 zł, Powiat Kluczborski 69.232 zł, Powiat Strzelecki 
47.219 zł, Powiat Złotoryjski 122.980, Powiat Oleśnicki 80.823 zł, Powiat 
Częstochowski 44.315 zł, Powiat Kłodzki 23.405 zł. 

4. Dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach 
zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 249.265 zł, z tego: Powiat 
Kępiński 6.152 zł, Miasto Poznań 26.752 zł, Powiat Kluczborski 30.273 zł, Powiat 
Oławski 2.635 zł, Powiat Brzeski 48.181 zł, Powiat Strzelecki 3.546 zł, Powiat 
Opolski 3.162 zł, Powiat Głubczycki 40.367 zł, Gmina Sosnowiec 20.588 zł, Powiat 
Prudnicki 6.645 zł, Powiat Kamiennogórski 28.647 zł, Miasto Wrocław 13.835 zł, 
Powiat Nowodworski 13.127 zł, Miasto Opole 5.355 zł. 

 
IV. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.  
 
W roku budżetowym 2011 z budżetu powiatu namysłowskiego udzielono 
następujących dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego: 
1. Dotacja celowa udzielona, jako pomoc finansowa, dla Gminy Lubsza w wysokości 

10.000 zł, z przeznaczeniem na usunięcie skutków klęski żywiołowej. 
2. Dotacja celowa udzielona dla Gminy Namysłów w wysokości 2.000 zł, z 

przeznaczeniem na zadania związane z zapobieganiem zagrożeniom życia i 
zdrowia ludzi. 

3. Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 34.080 zł, z 
przeznaczeniem na realizację porozumienia w zakresie organizacji doskonalenia 
zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli ze szkół dla których 
organem prowadzącym jest powiat namysłowski. 

4. Dotacja celowa udzielona dla Gminy Namysłów w wysokości 30.000 zł z 
przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych gminie z zakresu prowadzenia 
biblioteki powiatowej. 



5. Dotacja celowa udzielona, jako pomoc finansowa, dla Gminy Pokój w wysokości 
10.000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarki wodnej.  

6. Dotacja celowa udzielona, jako pomoc finansowa, dla Samorządowego 
Województwa Opolskiego w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na zadania z 
zakresu edukacji ekologicznej. 

7. Dotacje celowe udzielone jako zwrot kosztów pobytu dzieci w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych, na podstawie zawartych porozumień – 189.126 zł, 
a w szczególności: Powiat Brzeski 71.719 zł, Powiat Kłobucki 94.889 zł, Powiat 
Kluczborski 22.518 zł. 

8. Dotacje celowe udzielone jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach 
zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 92.235 zł, a w szczególności: 
Powiat Kaliski 9.882 zł, Powiat Kluczborski 1.910 zł, Powiat Limanowski 29.646 zł, 
Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski 9.882 zł, Powiat Kępiński 15.768 zł, Powiat 
Opolski 25.147 zł. 

 
 
V. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 
  
W 2011 roku Powiat Namysłowski nie udzielał poręczeń i gwarancji. 
 
VI. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. 
 
Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 10/31/2011 z dnia 30 marca 2011 r. (tekst uchwały 
znajduje się na stronie www.bip.namyslow.pl) odroczył termin zapłaty czynszu 
dzierżawnego w kwocie 8.747,50 zł Panu S. Bodziochowi.  
Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 10/35/2011 z dnia 30 marca 2011 r. (tekst uchwały 
znajduje się na stronie www.bip.namyslow.pl) umorzył wierzytelność pieniężną w 
kwocie 196,58 zł Panu M. Dunat oraz umorzył wierzytelność pieniężną w kwocie 
461,15 zł Panu B. Bargielowi.  
Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 36/169/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. (tekst uchwały 
znajduje się na stronie www.bip.namyslow.pl) umorzył wierzytelność pieniężną sw 
kwocie 44,22 zł Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w 
Opolu. 
 
VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy 
publicznej.      
 
1. Ewa Kędzierska 
2. Małgorzata Gaś 
3. Grzegorz Kowalczyk 
4. Karolina Radzińska 
5. Elżbieta Romaniuk 
6. Magdalena Stachurska 
7. Roman Usyk 
8. Andrzej Rembilas 
9. Sławomir Markowski. 


