
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 2013 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 2013 
rok, które przyjęte zostało Uchwałą Nr 124/532/2014 – pełny tekst uchwały wraz z 
załącznikami opublikowano na stronie www.bip.namyslow.pl Uchwały Zarządu 
Powiatu. 
Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2013 rok w wysokości 
46.498.920 zł zostały zrealizowane w kwocie 47.108.557 zł tj. w 101,31 %, w tym 
plan dochodów majątkowych w wysokości 2.451.129 zł został zrealizowany w kwocie 
2.453.566 tj. w 100,10 %. 
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 48.190.692 zł został zrealizowany w 
kwocie 46.403.166 zł tj. w 96,29 %, w tym plan wydatków majątkowych w kwocie 
5.005.274 zł został zrealizowany w kwocie 4.936.286 zł tj. 98,62 %. 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 2013 rok zamknęło się dodatnią różnicą dochodów 
nad wydatkami w wysokości 705.391 zł, stanowiącą nadwyżkę budżetu. 
Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji 
i poręczeń wysokość zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31.12.2013 r. 
wyniosła łącznie 8.640.528 zł i w całości dotyczy zaciągniętych kredytów 
długoterminowych i pożyczki w WFOŚiGW. Kwota zadłużenia w stosunku do 
dochodów zrealizowanych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 18,34 %. 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 1.529.853 zł, co przy 
uwzględnieniu należnych odsetek w wysokości 268.301 zł stanowi łączną kwotę 
1.798.154 zł. Relacja spłaconych zobowiązań długoterminowych wraz odsetkami 
stanowi 3,81 % zrealizowanych dochodów ogółem za 2013 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 informację o realizacji planu 



przychodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków 
nimi sfinansowanych oraz informację o stanie mienia komunalnego powiatu. 
 
II. Kwota wydatkowanych środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 
 
W 2013 r. Powiat Namysłowski wydatkował środki finansowe pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej oraz z bezzwrotnej pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
EFTA w kwocie 3.299.005,73 zł.  
 
III. Kwota zobowiązań wymagalnych.  
 
Kwota wymagalnych zobowiązań wynikająca z odrębnych ustaw oraz prawomocnych 
orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych na dzień 31.12.2013 r. 
wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100). 
Kwota wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne na dzień 31.12.2013 r. 
wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100). 
 
IV. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego.  
 
W roku budżetowym 2013 powiat namysłowski otrzymał następujące dotacje z 
innych jednostek samorządu terytorialnego: 
1. Dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, na 

podstawie zawartych porozumień – 1.035.717 zł, tego: Powiat Krapkowicki 
51.858 zł, Powiat Opolski 109.956 zł, Powiat Kluczborski 51.858 zł, Powiat 
Strzelecki 21.957 zł, Powiat Złotoryjski 137.252, Powiat Oleśnicki 103.716 zł,  
Powiat Kłodzki 51.858 zł, Miasto Sosnowiec 51.858 zł, Miasto Siemianowice 
Śląskie 155.574 zł, Powiat Wieruszowski 259.290 zł, Powiat Gorzowski 13.425 zł, 
Powiat Pilski 16.781 zł, Powiat Szamotulski 10.334 zł. 

2. Dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach 
zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 165.377 zł, z tego: Powiat 
Kępiński 10.038 zł, Miasto Poznań 18.860 zł, Powiat Kluczborski 19.119 zł, Powiat 
Brzeski 41.747 zł, Powiat Opolski 13.835 zł, Powiat Głubczycki 10.774 zł, Miasto 
Sosnowiec 12.000 zł, Powiat Nowodworski 39.004 zł. 

 
V. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.  
 
W roku budżetowym 2013 z budżetu powiatu namysłowskiego udzielono 
następujących dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego: 
1. Dotacja celowa udzielona, jako pomoc finansowa, dla Gminy Świerczów w 

wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. 

2. Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 12.456 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. 



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

4. Dotacja celowa udzielona, jako pomoc finansowa, dla Samorządowego 
Województwa Opolskiego w wysokości 12.000 zł, z przeznaczeniem na zadania z 
zakresu edukacji ekologicznej. 

5. Dotacje celowe udzielone jako zwrot kosztów pobytu dzieci w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych, na podstawie zawartych porozumień – 209.757 zł, 
a w szczególności: Powiat Brzeski 90.308 zł, Powiat Skierniewicki 100.472 zł, 
Powiat Bocheński 18.977 zł. 

6. Dotacje celowe udzielone jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach 
zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 124.690 zł, a w 
szczególności: Powiat Kaliski 12.000 zł, Powiat Oławski 21.931 zł, Powiat 
Limanowski 36.600 zł, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski 11.230 zł, Powiat 
Kępiński 5.929 zł, Powiat Opolski 24.000 zł, Powiat Gliwicki 13.000 zł. 

 
 
VI. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 
  
W 2013 roku Powiat Namysłowski nie udzielał poręczeń i gwarancji. 
 
VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. 
 
W 2013 roku Powiat Namysłowski nie udzielał, w zakresie podatków i opłat ulg, 
odroczeń, umorzeń lub rozkładania na raty. 
 
VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy 
publicznej.      
 
 

1. Magdalena Kilan-Banach, 
2. Marcin Panicz 
3. Waldemar Szostak 
4. Piotr Gołębiowski 
5. Tomasz Warga 
6. Ewa Lewicka 
7. Małgorzata Matyja 
8. Maciej Góra 
9. Tomasz Filipczak 
10. Paulina Giel 
11. Krzysztof Hładik 
12. Agata Frąsiak 
13. Przemysław Kułakowski 
14. Maria Miarka 
15. Katarzyna Apostoluk 
16. Andrzej Szot 



17. Joanna Matkowska 
18. Justyna Gronowska 
19. Grzegorz Szmitke 
20. Ireneusz Bigdowski 
21. Danuta Szczepaniak 
22. Aleksandra Sławenta 
23. Porada Stefan "INSTAL POL" Stefan Porada 
24. "Caffe Bar" Jolanta Stefanek 
25. Grabowska Józefa Prywatne Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne 
26. Nanowski Jan  
27. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHŁODMET A.Janukiewicz, Z.Adamczak 
28. Waldemar Głód Firma Handlowo-Usługowa 
29. Józef Wójcik Piekarnia Wilków 
30. Matuszek Krzysztof Zakład Kamieniarski 
31. Prace Sprzętem Budowlanym i Sprzedaż Kruszyw Maciej Holinej 
32. Bronisław Miara 
33. Patryk Leszczyk 
34. Karolina Marcinkowska 
35. Katarzyna Habrych 
36. Krzysztof Flejter 
37. Zygmunt Maciej 
38. Tomasz Dargiewicz 
39. Paweł Matuszewski 
40. Eryk Krzaczek 
41. Grzegorz Grześkowicz 
42. Damian Tyła 
43. Ireneusz Mosur 
44. Marcin Wołk 
45. Monika Konarska 
46. Sebastian Szwed 
47. Adrian Jasiński 
48. Marta Chrzan 
49. Agnieszka Baranowaka 
50. Anna Abbas 
51. Firma handlowo usługowa Krzysztof Pawliszyn 
52. "BMK PAWLISZYN" Sp. z o.o. 
53. Bank Spółdzielczy w Namysłowie. 


