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1. ZMIANY W PLANIE BUD śETU MIASTA OPOLA W 2010 R. 
 
  BudŜet Miasta Opola na 2010 rok przyjęty został uchwałą Rady Miasta Opola  
Nr LX/619/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 
495.653.956 zł oraz przychodów w wysokości 107.675.823 zł. Łączne planowane środki do 
dyspozycji wyniosły 603.329.779 zł. Ustalony plan wydatków wynosił 583.747.542 zł, a plan 
rozchodów wynosił 19.582.237 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem i spłaty kredytów 
i poŜyczek wyniosły 603.329.779 zł, a  tym samym uchwalony budŜet był zrównowaŜony. 

 
W okresie 2010 roku dokonano zmian w planie budŜetu miasta Opola uchwałami 

Rady Miasta Opola (w ilości 14) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej 
ilości 79). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły: 

• zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu miasta Opola na 2009 rok związanych 
ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, 
na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień  
– w ilości 24; 

• rozdysponowania rezerwy budŜetowej w planie budŜetu miasta Opola na 2009 rok  
– w ilości 14; 

• dokonania zmian w planie wydatków budŜetu miasta Opola na 2009 rok w ramach 
tego samego działu – w ilości 41. 

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miasta Opola oraz zarządzeń Prezydenta Miasta 
Opola przedstawia poniŜsza tabela: 
 

L.p.  Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie 

1 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1757/10 
Prezydenta Miasta Opola  26 stycznia 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

2 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1770/10 
Prezydenta Miasta Opola  28 stycznia 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

3 Uchwała Nr LXII/639/10 Rady Miasta 
Opola 

28 stycznia 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

4 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1779/10 
Prezydenta Miasta Opola  

3 lutego 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

5 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1789/10 
Prezydenta Miasta Opola  10 lutego 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej  

w planie budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

6 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1796/10 
Prezydenta Miasta Opola  

15 lutego 2010 r. 
zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania własne 

7 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1797/10 
Prezydenta Miasta Opola  

17 lutego 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

8 Uchwała Nr LXIII/647/10 Rady Miasta 
Opola 

25 lutego 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

9 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1823/10 
Prezydenta Miasta Opola  25 lutego 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

10 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1843/10 
Prezydenta Miasta Opola  8 marca 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej  

w planie budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

11 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1844/10 
Prezydenta Miasta Opola  

9 marca 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

12 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1851/10 
Prezydenta Miasta Opola  

15 marca 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz  
na zadania własne 
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L.p.  Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie 

13 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1853/10 
Prezydenta Miasta Opola  16 marca 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

14 Uchwała Nr LXIV/663/10 Rady Miasta 
Opola 25 marca 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

15 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1869/10 
Prezydenta Miasta Opola  

26 marca 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz na zadania własne 

16 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1870/10 
Prezydenta Miasta Opola  

26 marca 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej w planie 
budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

17 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1871/10 
Prezydenta Miasta Opola  26 marca 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

18 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1874/10 
Prezydenta Miasta Opola  31 marca 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz na zadania własne. 

19 Uchwała Nr LXV/678/10 Rady Miasta 
Opola 

7 kwietnia 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

20 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1889/10 
Prezydenta Miasta Opola  

14 kwietnia 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową 

21 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1918/10 
Prezydenta Miasta Opola  20 kwietnia 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

22 Uchwała Nr LXVI/679/10 Rady Miasta 
Opola 

22 kwietnia 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

23 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1926/10 
Prezydenta Miasta Opola  

28 kwietnia 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej w planie 
budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

24 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1927/10 
Prezydenta Miasta Opola  

28 kwietnia 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

25 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1929/10 
Prezydenta Miasta Opola  

30 kwietnia 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

26 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1948/10 
Prezydenta Miasta Opola  

17 maja 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

27 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1949/10 
Prezydenta Miasta Opola  

17 maja 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz na zadania własne 

28 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1953/10 
Prezydenta Miasta Opola  

19 maja 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej  
w planie budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

29 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1954/10 
Prezydenta Miasta Opola  21 maja 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz na zadania własne 

30 Uchwała Nr LXVIII/691/10 Rady Miasta 
Opola 

27 maja 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

31 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1958/10 
Prezydenta Miasta Opola  

26 maja 2010 r. 

dokonania zmian w planie dochodów i wydatków 
budŜetu miasta Opola na 2010 r. związanych ze 
zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone 
przez administrację rządową 

32 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1964/10 
Prezydenta Miasta Opola  31 maja 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

33 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1967/10 
Prezydenta Miasta Opola  

2 czerwca 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

34 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1968/10 
Prezydenta Miasta Opola  

2 czerwca 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej w planie 
budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

35 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1976/10 
Prezydenta Miasta Opola  8 czerwca 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz na zadania własne 

36 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1977/10 
Prezydenta Miasta Opola  

11 czerwca 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 
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L.p.  Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie 

37 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1986/10 
Prezydenta Miasta Opola  16 czerwca 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz na zadania własne 

38 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1987/10 
Prezydenta Miasta Opola  

16 czerwca 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej w planie 
budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

39 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1990/10 
Prezydenta Miasta Opola  

21 czerwca 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz na zadania 
realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

40 Uchwała Nr LXIX/708/10 Rady Miasta 
Opola 

24 czerwca 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

41 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1998/10 
Prezydenta Miasta Opola  

28 czerwca 2010 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budŜetowej 
w planie budŜetu miasta Opola na 2010 r.  

42 Zarządzenie Nr OR.I-0151-1999/10 
Prezydenta Miasta Opola  

28 czerwca 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

43 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2001/10 
Prezydenta Miasta Opola  

30 czerwca 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

44 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2002/10 
Prezydenta Miasta Opola  

30 czerwca 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz  
na zadania własne 

45 Uchwała Nr LXX/727/10 Rady Miasta 
Opola 8 lipca 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

46 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2081/10 
Prezydenta Miasta Opola  

9 lipca 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

47 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2084/10 
Prezydenta Miasta Opola  

15 lipca 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową, na zadania realizowane 
na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej oraz na zadania własne 

48 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2095/10 
Prezydenta Miasta Opola  

22 lipca 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

49 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2099/10 
Prezydenta Miasta Opola  

29 lipca 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej w planie 
budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

50 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2100/10 
Prezydenta Miasta Opola  

29 lipca 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

51 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2101/10 
Prezydenta Miasta Opola  

30 lipca 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową, na zadania własne oraz 
na zadania realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

52 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2112/10 
Prezydenta Miasta Opola  

5 sierpnia 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 rok w ramach tego samego 
działu 

53 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2122/10 
Prezydenta Miasta Opola  

18 sierpnia 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz zadania własne 

54 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2124/10 
Prezydenta Miasta Opola  

18 sierpnia 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej w planie 
budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

55 Uchwała Nr LXXI/741/10 Rady Miasta 
Opola 26 sierpnia 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

56 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2147/10 
Prezydenta Miasta Opola  

30 sierpnia 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

57 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2157/10 
Prezydenta Miasta Opola  

8 września 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz na zadania własne 
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L.p.  Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie 

58 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2159/10 
Prezydenta Miasta Opola  10 września 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

59 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2181/10 
Prezydenta Miasta Opola  23 września 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

60 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2186/10 
Prezydenta Miasta Opola  

28 września 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej w planie 
budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

61 Uchwała Nr LXXII/772/10 Rady Miasta 
Opola 

30 września 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

62 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2194/10 
Prezydenta Miasta Opola  

30 września 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatku budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową, na zadania własne, na 
zadania realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 

63 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2195/10 
Prezydenta Miasta Opola  

30 września 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

64 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2221/10 
Prezydenta Miasta Opola  

12 października 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

65 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2224/10 
Prezydenta Miasta Opola  15 października 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

66 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2225/10 
Prezydenta Miasta Opola  15 października 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz na zadania własne. 

67 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2241/10 
Prezydenta Miasta Opola  20 października 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

68 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2249/10 
Prezydenta Miasta Opola  25 października 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

69 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2250/10 
Prezydenta Miasta Opola  

25 października 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

70 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2252/10 
Prezydenta Miasta Opola  

28 października 2010 r. 
zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania własne 

71 Zarządzenie Nr OR.I-0151-2253/10 
Prezydenta Miasta Opola  

28 października 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej w planie 
budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

72 Uchwała Nr LXXIV/790/10 Rady Miasta 
Opola 28 października 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

73 Uchwała Nr LXXIV/806/10 Rady Miasta 
Opola 

9 listopada 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

74 Zarządzenie OR.I.0151-2253/10 
Prezydenta Miasta Opola 9 listopada 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

75 Zarządzenie OR.I.0151-2266/10 
Prezydenta Miasta Opola 9 listopada 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

76 Zarządzenie OR.I.0151-2269/10 
Prezydenta Miasta Opola 

10 listopada 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową, na zadania własne oraz 
na zadania realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

77 Zarządzenie OR.I.0151-2276/10 
Prezydenta Miasta Opola 18 listopada 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

78 Zarządzenie OR.I.0151-2307/10 
Prezydenta Miasta Opola 29 listopada 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową, na zadania własne oraz 
na zadania realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 
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L.p.  Zarządzenie / uchwała z dnia w sprawie 

79 Zarządzenie OR.I.0151-2308/10 
Prezydenta Miasta Opola 29 listopada 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

80 Zarządzenie OR.I.0151-2310/10 
Prezydenta Miasta Opola 30 listopada 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

81 Zarządzenie OR.I.0151-2312/10 
Prezydenta Miasta Opola 

1 grudnia 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

82 Zarządzenie OR.I.0151-2326/10 
Prezydenta Miasta Opola 

8 grudnia 2010 r. 
zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania własne 

83 Uchwała Nr III/74/10 Rady Miasta Opola 9 grudnia 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

84 Zarządzenie OR.I.0151-1/10 Prezydenta 
Miasta Opola 

10 grudnia 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej w planie 
budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

85 Zarządzenie OR.I.0151-2/10 Prezydenta 
Miasta Opola 10 grudnia 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

86 Zarządzenie OR.I.0151/11/10 Prezydenta 
Miasta Opola 

15 grudnia 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową oraz na zadania własne 

87 Zarządzenie OR.I.0151/12/10 Prezydenta 
Miasta Opola 16 grudnia 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

88 Zarządzenie OR.I.0151/14/10 Prezydenta 
Miasta Opola 

21 grudnia 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

89 Zarządzenie OR.I.0151/18/10 Prezydenta 
Miasta Opola 

22 grudnia 2010 r. rozdysponowania rezerwy budŜetowej w planie 
budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

90 Zarządzenie OR.I.0151/20/10 Prezydenta 
Miasta Opola 28 grudnia 2010 r. 

zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. związanych ze zmianą 
kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez 
administrację rządową 

91 Zarządzenie OR.I.0151/21/10 Prezydenta 
Miasta Opola 

28 grudnia 2010 r. 
dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

92 Uchwała Nr IV/28/10 Rady Miasta Opola 30 grudnia 2010 r. korekty budŜetu miasta Opola na 2010 r. 

93 Zarządzenie OR.I.0151/24/10 Prezydenta 
Miasta Opola 30 grudnia 2010 r. 

dokonania zmian w planie wydatków budŜetu 
miasta Opola na 2010 r. w ramach tego samego 
działu 

 
Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2010 roku, plan dochodów został 

zwiększony o łączną kwotę 36.948.137 zł i na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł  
532.602.093 zł. Plan przychodów budŜetu został zmniejszony o kwotę 19.673.113 zł, stąd 
środki budŜetowe jakie były do dyspozycji na dzień 31.12.2010 r. wyniosły kwotę 
620.604.803 zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane 
odpowiednimi korektami budŜetu podano w załączniku nr 20. 

 W planie wydatków budŜetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę  
19.366.495 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 603.114.037 zł. Plan rozchodów 
został zmniejszony o kwotę 2.097.471 zł i na koniec 2010 roku wyniósł 17.490.766 zł.  
Tym samym środki do dyspozycji na dzień 31.12.2010 r. wyniosły kwotę 620.604.803 zł. 
Szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami 
budŜetu podano w załączniku nr 21. 
 
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD śETOWYCH 
 

Plan dochodów budŜetowych miasta Opola na 2010 rok ustalony został na podstawie  
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z dnia 29 listopada 2003 r.).  
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Plan dochodów budŜetowych miasta Opola na 2010 rok, po zmianach wyniósł 
532.602.093 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 
540.625.253,57 zł, co stanowi 101,5% wykonania planu. W 2010 r. plan dochodów został 
przekroczony o kwotę 8.023.160,57 zł.  

Wielkości wykonanych dochodów budŜetowych za 2010 rok przedstawiono  
wg obowiązującej klasyfikacji budŜetowej w załączniku nr 2.  

Największa kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: 
• W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
– 245.659.163,97 zł, co stanowi 45,4% ogółu dochodów.  

• W dziale 758 – RóŜne rozliczenia – kwotę 135.631.897,22 zł, tj. 25,1% ogółu 
dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budŜetu 
państwa).  

• W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 45.869.864,74 zł, tj. 8,5% ogółem 
dochodów. W dziale tym ujęte zostały przede wszystkim wpływy czynszowe oraz 
dochody z majątku gminy. 

Wyszczególnione wyŜej działy 756, 758 oraz 700 obejmują łączną kwotę dochodów  
w wysokości 427.160.925,93 zł, co stanowi 79% ogółem dochodów pozyskanych w roku 
budŜetowym 2010.  

W załączniku nr 2 przedstawiono dochody wg działów z podziałem na dochody gminy 
i powiatu. Wykonanie dochodów gminy ukształtowało się na poziomie 372.756.079,07 zł,  
co daje 68,9% ogółem dochodów miasta. NajwaŜniejsze pozycje tych dochodów, bo 
stanowiące 57,7%, to dochody w dziale 756, zawierające pobierane podatki i opłaty. 
Dochody powiatu uzyskano w wysokości łącznej 167.757.831,23 zł, co stanowi 31,1% 
wszystkich dochodów miasta. Najistotniejszą pozycję dochodów powiatu, bo stanowiącą 
51,2% to dochody z tytułu subwencji z budŜetu państwa, które ujęto w dziale 758.  

Załącznik nr 2a przedstawia dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. 
Przestawione w załączniku dane wskazują, Ŝe 66,3% uzyskanych dochodów to dochody 
własne, 24,9% stanowią subwencje, a 8,8% stanowią otrzymane dotacje celowe. 

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2010 roku wyniosło łącznie          
358.700.812,27 zł, tj. 102,4% planu i było ono wyŜsze od planowanych o kwotę  
8.445.335,27 zł. RównieŜ w porównaniu do wykonania 2009 r. było ono wyŜsze o kwotę 
45.639.040,92 zł.  
Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco: 

• podatki i opłaty – 43% ogółu dochodów;  
• pozostałe dochody – 19,3% ogółu dochodów; 
• dochody z majątku gminy – 4,1% ogółu dochodów. 

 
W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł: 

• udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych 128.360.018,00 zł  
• podatek od nieruchomości        67.259.003,32 zł  
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których  
mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,  
lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich  
oraz inne środki europejskie  35.224.830,79 zł  

• udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych    11.806.270,64 zł 
• dochody ze sprzedaŜy majątku gminy               18.134.418,80 zł 
• podatek od czynności cywilnoprawnych               8.099.026,29 zł 
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NajwyŜszy stopień wykonania dochodów własnych w 2010 r., przekraczający zaplanowane 
wielkości, względnie oscylujące wokół wielkości planowanych, odnotowano w niŜej 
wymienionych źródłach dochodów (ujęto waŜniejsze pozycje): 

• wpływy z opłaty produktowej    170,4% wykonania planu 
• podatek od spadków i darowizn     148,6% wykonania planu 
• dochody ze sprzedaŜy majątku gminy             117,0% wykonania planu 
• podatek od czynności cywilnoprawnych   115,7% wykonania planu 
• opłata eksploatacyjna     115,1% wykonania planu  
• podatek od środków transportowych    114,0% wykonania planu 
• dochody z wieczystego uŜytkowania    111,5% wykonania planu 
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst  

na podstawie odrębnych ustaw    110,2% wykonania planu 
 
NajniŜszy stopień pozyskania dochodów, odnotowano w następujących źródłach: 

• podatek rolny          51,6% wykonania planu 
• opłata targowa              80,2% wykonania planu 
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od  

osób prawnych           84,3% wykonania planu  
• dochody z dzierŜawy        89,7% wykonania planu 

 
NajniŜsze pozyskane kwoty dochodów odnotowano w następujących źródłach: 

• podatek leśny          9.819,86 zł 
• wpływy z opłaty produktowej       25.558,71 zł 
• podatek rolny        206.390,88 zł 
• podatki opłacane w formie karty podatkowej      260.354,01 zł 
• opłata eksploatacyjna                   287.860,94 zł 

2. 1. Podatek od nieruchomo ści 

Podatek od nieruchomości jest jednym z najwaŜniejszych źródeł dochodów własnych 
miasta Opola i stanowi 18,7% ich wykonania, a w stosunku do dochodów ogółem wynosi 
12,4%. 
Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości  
67.259.003,32 zł, tj. 104,3% planu, co oznacza przekroczenie zaplanowanych dochodów  
o kwotę 2.759.003,32 zł.  
Struktura  podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:  

• od osób prawnych, na plan 54.700.000 zł, wykonanie wyniosło 57.205.773,84 zł  
– tj. 104,6% planu,  

• od osób fizycznych, na plan 9.800.000 zł, wykonanie wyniosło 10.053.229,48 zł  
– tj. 102,6%.  

 
Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomo ści od osób prawnych  

przedstawia poniŜsza tabela: 
 

Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania  
w stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

52.603.136,69 54.700.000 57.205.773,84 104,6% 108,7% 
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Z danych przedstawionych w powyŜszej tabeli wynika, Ŝe został przekroczony plan 
dochodów o kwotę 2.505.773,84 zł, co stanowi 4,6%. RównieŜ w stosunku do wykonania za  
2009 r. wystąpił wzrost poboru tego podatku o kwotę 4.602.637,15 zł, a więc o 8,7%.  
W 2010 r. podatkiem od nieruchomości objęte były 994 podmioty gospodarcze, co stanowiło 
wzrost o 81 podmioty, w porównaniu do ich liczby w 2009 r.  
Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku uzaleŜniona jest od sytuacji finansowej 
podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie 
umorzeń, odroczenia terminów płatności, względnie rozłoŜenia na raty z tytułu złej kondycji 
gospodarczej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych,  
na ich uzasadnione wnioski (m. in. sprawozdaniami finansowymi), wydano 74 decyzje 
umorzeniowe na kwotę ogólną 5.487.535,59 zł, w tym na umorzenie z urzędu wydano  
48 decyzji na łączną kwotę 5.331.853,71 zł oraz wydano 6 decyzji na odroczenie terminu 
płatności i rozłoŜenia na raty na kwotę 426.296 zł. W 2010 r. ze zwolnień wynikających  
z uchwały Rady Miasta Opola skorzystało 83 przedsiębiorców na łączną kwotę 4.972.007 zł.  
W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące działania: złoŜono 315 tytułów 
wykonawczych oraz wystawiono 530 postanowień. W wyniku prowadzonej windykacji, 
uzyskano kwotę 1.856.921,74 zł wpłat na poczet zaległości.  
Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłuŜników podatku  
od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2010 r. wynosi łącznie 9.853.773,13 zł  
i zmniejszył się o kwotę 6.237.779,73 zł w stosunku do stanu na koniec 2009 roku.  

 
Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomo ści od osób fizycznych  

przedstawia poniŜsza tabela: 
 

Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania  
w stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

9.372.020,20 9.800.000 10.053.229,48 102,6% 107,3% 

 
Jak wynika z powyŜszych danych – zaplanowane dochody zostały przekroczone  

o kwotę 253.229,48 zł. W stosunku do wykonania 2009 r. nastąpił równieŜ wzrost jego 
poboru o 681.209,28 zł, co stanowi 7,3% wzrostu. 
W 2010 r. wydano 30.813 decyzji ustalających podatek (jest to wzrost w stosunku do roku 
2009 r. o 2.184 decyzje), wydano 289 decyzji przypisowych (dot. kwoty 161.619 zł) i 1.055 
decyzji odpisowych (dot. kwoty 365.846 zł). Na wnioski zainteresowanych, wydano 
56 decyzji na umorzenie zaległości podatkowych (dot. kwoty 61.506,10 zł) oraz 8 decyzji na 
odroczenie terminu płatności i rozłoŜenia na raty na kwotę 2.556 zł.  
W celu zwiększenia poboru ww. podatku wysłano 4.496 upomnień oraz wystawiono 589 
postanowień i 1.444 tytuły wykonawcze, przez co ściągnięto zaległości w kwocie 
1.081.387,36 zł. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które 
wg stanu na koniec 2010 r. wyniosły 2.346.474,43 zł i zwiększył się o kwotę 295.959,95 zł  
w stosunku do stanu na koniec 2009 roku.  

2. 2. Opłata skarbowa  

Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych 
dokumentów oraz czynności urzędowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano 
następujące dochody z tej opłaty: 
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Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania w 
stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

3.495.477,27 3.700.000 3.555.298,36 96,1% 101,7% 

 
 
Wykonanie ww. opłaty stanowiło 96,1% kwoty planowanej (mniejsze było od zaplanowanej 
kwoty o 144.701,64 zł), natomiast w porównaniu do wykonania za 2009 r. było wyŜsze  
o kwotę 59.821,09 zł i stanowiło 101,7% wykonania 2009 r. W okresie sprawozdawczym 
wydane zostały 174 decyzje w sprawie opłaty skarbowej, w tym: 38 decyzji umorzeniowych 
(dla osób ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce oraz od podatku VAT) na 
łączną kwotę 15.793 zł oraz 136 decyzje w sprawie zwrotu tej opłaty. 

2. 3. Podatek od czynno ści cywilnoprawnych  

Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót 
rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaŜy, zamiany rzeczy i praw 
majątkowych, umowy poŜyczki, spółki majątkowe itp.). Na poziom wykonania tej pozycji 
wpływ miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności 
cywilnoprawnych.  

 
W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności 

cywilnoprawnych: 
 

Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania w 
stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

6.684.071,07 7.000.000 8.099.026,29 115,7% 121,2% 

 
Jak wynika z powyŜszej tabeli, wpływy z ww. podatku przekroczyły planowane 

wielkości i były wyŜsze od planu o kwotę 1.099.026,29 zł. RównieŜ w porównaniu do 
wykonania za 2009 r. wpływy z tego podatku były wyŜsze o kwotę 1.414.955,22 zł. W trakcie 
roku budŜetowego wydano 1 postanowienie w sprawie rozłoŜenia na raty płatności ww. 
podatku na kwotę 1.114,41 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego 
rozliczenie oraz przesłanie na konto Urzędu Miasta Opola. 

2. 4. Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej  

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności 
usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. 
Wpływy z tego podatku wyniosły: 
 

Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania  
w stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

280.239,90 270.000 260.354,01 96,4% 92,9% 

 



Załącznik nr 1 - część opisowa sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 r. 

 

           Strona 11 z 212 

 
 

W okresie sprawozdawczym wpływy z ww. podatku były niŜsze od kwoty 
zaplanowanej o 9.645,99 zł, równieŜ w porównaniu do wykonania za 2009 r. były one niŜsze 
o kwotę 19.885,89 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy.  

2. 5. Podatek od środków transportowych 

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2010 r. przedstawia się następująco: 
 

Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania  
w stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

4.934.428,69 4.500.000 5.132.210,56 114% 104% 

 
Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 114% kwoty zaplanowanej 
(przekroczyło zaplanowaną kwotę o 632.210,56 zł), równieŜ w porównaniu do wykonania za 
2009 r. uzyskano większe wpływy o kwotę 197.781,87 zł. 
Jak wynika z powyŜszej tabeli, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego 
podatku w łącznej wysokości 5.132.210,56 zł, z tego: 

• od osób fizycznych na plan 600.000 zł wykonano 649.143,04 zł, tj. 108,2% planu,  
• od osób prawnych na plan 3.900.000 zł wykonano 4.483.067,52 zł, tj. 114,9% 

planu. 
W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków transportowych w okresie 
sprawozdawczym, wystawiono łącznie 75 wezwań i postanowień określających wysokość 
zobowiązań, 113 upomnień oraz 53 tytuły wykonawcze, w tym:  

• od osób fizycznych 42 wezwania i postanowienia, 89 upomnień oraz 47 tytułów 
wykonawczych, 

• od osób prawnych 33 wezwania i postanowienia, 24 upomnienia oraz 6 tytułów 
wykonawczych. 

W wyniku podjętych działań, ściągnięto zaległości w łącznej kwocie 195.019,62 zł, w tym:  
• od osób fizycznych 95.478,28 zł, 
• od osób prawnych 99.541,34 zł. 

Ponadto, na złoŜone wnioski podatników, umorzono, odroczono termin płatności lub 
rozłoŜono na raty kwotę 76.632 zł, w tym: 

• osoby fizyczne – wydano 18 decyzji na umorzenie zaległości na kwotę 16.445 zł 
oraz 5 decyzji dot. odroczenia terminu płatności i rozłoŜenia na raty, na kwotę 
37.654 zł, 

• osoby prawne – wydano 1 decyzje dot. odroczenia terminu płatności i rozłoŜenia 
na raty, na kwotę 22.533 zł, 

Podatkiem tym objętych było w 2010 r. 3.806 pojazdów. 
 
Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłuŜników tego podatku, stan 

zaległości na koniec 2010 r. wynosił łącznie 647.931,15 zł, w tym:  
• osoby fizyczne – kwota 389.883,02 zł (zmniejszenie o kwotę 689.305,40 zł  

w stosunku do stanu na koniec 2009 roku), 
• osoby prawne – kwota 258.048,13 zł (zwiększenie o kwotę 66.014,53 zł  

w stosunku do stanu na koniec 2009 roku). 
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2. 6. Opłata targowa  

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z opłaty targowej: 
 

Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania w 
stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

574.598 600.000 481.198 80,2% 83,7% 

 
Jak wynika z powyŜszej tabeli, wpływy z opłaty targowej nie przekroczyły wielkości 

planowanej i były niŜsze o kwotę 118.802 zł. Wykonanie to w porównaniu do wykonania za 
2009 r. było równieŜ mniejsze o kwotę 93.400 zł.  
W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierał jeden zarządca, który zgodnie  
z podpisaną umową, za jej zbiórkę otrzymuje określoną prowizję.  

2. 7. Podatek od spadków i darowizn  

O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej 
masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny.  
W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z ww. podatku: 
 

Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania  
w stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

910.996,04 800.000 1.188.434,05 148,6% 130,4% 

 
W 2010 r. wpływy z podatku od spadków i darowizn były większe od kwoty 

zaplanowanej o kwotę 388.434,05 zł. RównieŜ były one wyŜsze w porównaniu do wykonania 
za 2009 r. o kwotę 277.438,01 zł.  
W trakcie roku budŜetowego wydano 32 postanowienia w sprawie umorzenia  
i rozłoŜenia na raty płatności ww. podatku na łączną kwotę 106.926 zł. Podatek ten 
inkasowany jest przez urzędy skarbowe i w całości realizowany jest zgodnie z naleŜnościami 
wynikającymi ze sprawozdań tych urzędów. 

2. 8. Udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa są największym źródłem 
dochodów budŜetu miasta Opola w grupie podatków i opłat, gdyŜ obejmują kwotę 
145.194.661 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty: 

• w podatku dochodowym od osób prawnych  14.000.000 zł 
• w podatku dochodowym od osób fizycznych         131.194.661 zł 
 

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział 
w podatku dochodowym od osób prawnych : 
 

Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania  
w stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

12.703.934,95 14.000.000 11.806.270,64 84,3% 92,9% 
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Jak wynika z powyŜszej tabeli, wpływy z tego podatku były niŜsze od zaplanowanych  

o kwotę 2.193.729,36 zł, co stanowi 84,3% wykonania planu. RównieŜ w porównaniu  
do realizacji za 2009 r. były one niŜsze  o 7,1%, tj. o kwotę 897.664,31 zł. Planowane 
wielkości tych udziałów oparto na wykonaniu za 2008 r. oraz na pozyskanych środkach za 
trzy kwartały 2009 r.  Udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 
wyniósł: gmina – 6,71%, powiat – 1,40%.   
 

W okresie sprawozdawczym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  
przedstawiał się następująco: 

 

Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania  
w stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

129.702.397 131.194.661 128.360.018 97,8% 99% 

 
Wykonanie ww. podatku stanowiło 97,8% kwoty planowanej (nie wykonano 

zaplanowanej kwoty o 2.834.643 zł), jak równieŜ  w porównaniu do wykonania za 2009 r. 
wpływy z tego podatku były niŜsze o kwotę 1.342.379 zł. 
Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została 
określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-
2/10 i ST4/4820/53/2010 z dnia 9.02.2010 r. i wynosiła: gmina (36,94%) – kwota  
102.698.258 zł, powiat (10,25%) – kwota 28.496.403 zł.  

2. 9. Dochody z maj ątku gminy 

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości  
22.017.076,32 zł, co stanowi realizację planu w 114,6%. Plan dochodów został przekroczony 
o kwotę 2.797.076,32 zł.  
Dochody z majątku gminy stanowią istotną pozycją w dochodach budŜetu miasta Opola, 
gdyŜ ich udział w planie dochodów ustalono w wysokości 4,1%.  
Na dochody z majątku gminy, składają się dochody z wieczystego uŜytkowania  
i dzierŜawy oraz z jego sprzedaŜy. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco: 
 
Dochody z wieczystego u Ŝytkowania i dzier Ŝawy  

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z najmu, wieczystego uŜytkowania  
i dzierŜawy w następujących wielkościach: 

 

Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania  
w stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

3.753.997,54 3.720.000 3.882.657,52 104,4% 103,4% 

 
Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe wpływy z tej pozycji dochodów zrealizowano  

w wysokości wyŜszej od planu o 162.657,52 zł. RównieŜ w porównaniu do wykonania  
za 2009 r. nastąpił wzrost tych wpływów o kwotę 128.659,98 zł.  
Struktura powyŜszych dochodów przedstawia się następująco:  
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Dochody z dzier Ŝawy 
Dochody z dzierŜawy zostały zrealizowane w wysokości 1.094.512,54 zł, co przy 

planie rocznym wynoszącym 1.220.000 zł, stanowi wykonanie w 89,7%. Natomiast  
w porównaniu do wykonania za 2009 r. nastąpił nieznaczny wzrost tych dochodów o kwotę 
31.478,16 zł. 
DzierŜawę opłacają instytucje oraz osoby fizyczne. Obejmuje ona kioski, lokale uŜytkowe  
i czynsz dzierŜawny. Na koniec roku odnotowano zaległości w wysokości 62.538,83 zł,  
w tym:  za dzierŜawę kiosków w kwocie 33.871,77 zł, za lokale uŜytkowe w kwocie  
27.545,39 zł, a za czynsz dzierŜawny w kwocie 1.121,67 zł.  
Ponadto pozyskano wpływy z tytułu opłaty za czynsz dzierŜawny obwodów łowieckich (kwota 
290,73 zł) oraz z tytułu najmu garaŜu ( kwota  495,24 zł). 
W ramach prowadzonej windykacji naleŜności, wystosowano 314 wezwania na łączną kwotę 
211.645,15 zł, z czego wpłacono 84.008,54 zł. W omawianym okresie umorzono naleŜności 
wobec 7 podmiotów na łączną kwotę 13.782,81 zł oraz zastosowano system ratalny wobec  
1 podmiotu (kwota 5.493,88 zł).  

 
Dochody z wieczystego u Ŝytkowania  

Dochody z wieczystego uŜytkowania gruntu, będącego własnością gminy Opole, 
wnoszone są bez wezwań (do dnia 31 marca kaŜdego roku), zgodnie z aktem notarialnym 
lub teŜ decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla 
poszczególnych płatników.  
W 2010 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.788.144,98 zł, co daje 111,5% 
wykonania planu. Wykonanie za 2010 r. jest równieŜ wyŜsze o 97.181,82 zł w porównaniu do 
wykonania za 2009 r.  
Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego uŜytkowania, 
wynosiły ogółem 896.386,38 zł. W celu zwiększenia windykacji ww. naleŜności wysłano 
1.173 wezwania do zapłaty na kwotę 1.583.293,83 zł, z czego wpłacono kwotę 109.555,93 
zł. Uwzględniając określoną sytuację finansową zainteresowanych, zastosowano system 
ratalny wobec 5 podmiotów gospodarczych na kwotę 215.138,65 zł oraz umorzono 
naleŜności wobec 9 podmiotów na kwotę 105.506,50 zł. 
 
Dochody ze sprzeda Ŝy maj ątku komunalnego 

Istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaŜy majątku komunalnego.  
W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące wielkości sprzedaŜy mienia:  

 

Wykonanie 
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania  
w stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

8.567.235,78 15.500.000 18.134.418,80 117% 211,7% 

 
Wpływy ze sprzedaŜy mienia komunalnego kształtowały na poziomie wyŜszym od 

wielkości planowanej i wynosiły 18.134.418,80 zł. Plan dochodów został przekroczony o 
kwotę 2.634.418,80 zł. RównieŜ w porównaniu do roku 2009 nastąpił znaczny wzrost 
dochodów tj. o kwotę 9.567.183,02 zł. 
Przyczyną wysokiego wykonania planu był wzrost zainteresowania inwestorów nabywaniem 
nieruchomości gruntowych i lokalowych. Na wysokim poziomie utrzymywała się przede 
wszystkim sprzedaŜ lokali mieszkalnych oraz działek budowlanych. 
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Ilościowo struktura sprzedaŜy waŜniejszych nieruchomości w 2010 r. w porównaniu 
do wykonania w 2009 r. przedstawia się następująco: 

 
Sprzeda Ŝ, zwrot lub nabycie 

nieruchomo ści 
2009 r. 2010 r. Ró Ŝnica Dynamika 

SprzedaŜ lokali mieszkalnych 151 218 67 144,4% 
SprzedaŜ lokali uŜytkowych 5 7 2 140% 
GaraŜe zwrócone 2 2 0 100% 
SprzedaŜ na własność 
nieruchomości gruntowych 

21 18 - 3 85,7% 

2.10. Pozostałe  dochody 

W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach: 
 

Wykonanie  
2009 r. 

Plan 
2010 r. 

Wykonanie 
2010 r. 

% wykonania 
w stosunku do 
planu 2010 r. 

Dynamika 
wykonania 

2010r./ 2009r. 

74.234.554,30 98.695.116 104.393.656,59 105,8% 140,6% 

 
Wpływy do budŜetu w tej pozycji dochodów zrealizowano w wielkościach większych niŜ 
zakładał plan o kwotę 5.698.540,59 zł. Były one równieŜ wyŜsze o 30.159.102,29 zł  
w porównaniu do wykonania w 2009 roku.  
Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budŜetu w 2010 r. obejmują 
następujące środki finansowe:  

• wpłaty czynszowe        20.737.149,09 zł (za 2009 r.: 19.274.263,74 zł) 
• wpłaty za koncesje na sprzedaŜ  

alkoholu   3.109.307,91 zł (za 2009 r.: 2.954.461,62 zł) 
• opłaty komunikacyjne  2.738.231,16 zł (za 2009 r.: 2.474.871,34 zł) 
• dywidenda ECO   4.330.863,63 zł (za 2009 r.:  2.890.002,69 zł) 
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz  
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich  
oraz inne środki europejskie            35.224.830,79zł (za 2009 r.: 21.354.604,82 zł). 

 
W 2010 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych 

ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat 
podatków i opłat w łącznej wysokości 1.898.043,27 zł, wykonując plan w 92,7%. Z samych 
lokat na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 1.602.000,15 zł tj.91,7% 
planu, a z pozostałych odsetek 296.053,12 zł (98,7% planu).  

2.11. Pozostałe źródła dochodów  

W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budŜetu 
Miasta Opola.  
 
Podatek rolny  – wykonany został w kwocie 206.390,88 zł, tj. na poziomie 51,6 % planu  
(w porównaniu do wykonania za 2009 r. nastąpił spadek o 194.788,99 zł), przy czym osoby 
fizyczne wpłaciły kwotę 182.659,88 zł, a osoby prawne 23.731 zł.  
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W okresie sprawozdawczym wydano dla osób fizycznych 3.456 decyzji określających jego 
wymiar, a takŜe 101 decyzji na umorzenie tego podatku na łączną kwotę 44.033,20 zł  
z tytułu poniesionych strat w czasie powodzi. 
W roku 2010 podatkiem rolnym objęto 33 podmioty gospodarcze na kwotę 26.486 zł.  
W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje na umorzenie zaległości podatkowych na 
łączną kwotę 4.823 zł. 
W ramach zastosowanej windykacji naleŜności podatkowych od osób fizycznych w zakresie 
podatku rolnego wystawiono 255 upomnień, 86 postanowień oraz 90 tytułów wykonawczych. 
W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano kwotę 54.854,10 zł z tytułu wpłat na poczet 
zaległości.  
 
Opłata eksploatacyjna  – wykonana została w wysokości 287.860,94 zł, tj. 115,1% planu. 
Była ona równieŜ wyŜsza o 11.899,36 zł od uzyskanej opłaty w 2009 roku. Opłata ta wynika 
z prawa górniczego i jest wiązana z prowadzoną eksploatacją złóŜ. Wnosi ją Cementownia 
„Odra” i Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych „Groszowice II”. 
 
Podatek le śny  – wykonany został w wysokości 9.819,86 zł, tj. 91,8% planu i był  
on niŜszy o kwotę 1.287,45 zł od uzyskanego w 2009 r. Dla osób fizycznych wydano  
22 decyzje ustalające ten podatek oraz objęto 4 podmioty tym podatkiem. 

2.12. Windykacja nale Ŝności z tytułu dochodów bud Ŝetowych 

W okresie sprawozdawczym Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału BudŜetu  
otrzymał łącznie 9.348 tytułów wykonawczych obejmujących: opłata parkingowa i za zajęcie 
pasa drogi – 7.435 tytułów, podatek od nieruchomości – 1.725 tytułów, podatek rolny  
– 88 tytułów, podatek od środków transportu – 54 tytuły, nienaleŜnie pobrane świadczenia 
socjalne – 21 tytułów, opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego – 15 tytułów, opłatę za 
korzystanie z zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu – 9 tytułów oraz nienaleŜne dotacje – 1 tytuł. 
W 2010 r. zrealizowano całkowicie 4.398 tytułów (936 tytułów dot. podatku od 
nieruchomości, 3.361 tytułów opłaty parkingowej, 56 tytułów podatku rolnego, 33 tytuły 
podatku od środków transportowych, 5 tytułów opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego,  
5 tytułów nienaleŜnie pobranych świadczeń socjalnych oraz 2 tytuły opłaty za korzystanie  
z zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu), ściągając bezpośrednio od zobowiązanych kwotę 
łączną 1.526.395,78 zł. 
Ponadto poborcy dokonali egzekucji: 

• z wynagrodzenia na kwotę 75.312,93 zł,  
• z rachunków bankowych na kwotę 844.664,86 zł, 
• ze świadczeń dot. emerytur i rent na kwotę 44.467,39 zł. 

Tym samym łączna wartość pobranych przez poborców naleŜności wynosiła w 2010 r. 
2.490.840,96 zł. 

2.13. Subwencje z bud Ŝetu państwa 

Subwencje z budŜetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 134.464.157 zł,  
co stanowiło wykonanie planu w 100% i były one wyŜsze o kwotę 6.370.114 zł  
w porównaniu do wykonania w 2009 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano  
w następującym wymiarze: 
 
Część równowa Ŝąca subwencji ogólnej  – wykonana została zgodnie z załoŜonym planem 
w wysokości 9.753.877 zł. 
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Część oświatowa subwencji ogólnej  – zrealizowana została w wysokości 122.896.980 zł  
i w porównaniu do wykonania w 2009 r. była ona wyŜsza o 7.086.483 zł. 
 
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatow ych i wojewódzkich oraz na 
drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w gra nicach miast na prawach 
powiatu  – wykonane zostały zgodnie z załoŜonym planem w wysokości 1.813.300 zł. 

2.14. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa 

Dotacje celowe z budŜetu państwa zrealizowane zostały w wysokości  
47.460.284,30 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 99,1% i były one wyŜsze  
o 5.325.637,38 zł w porównaniu do wykonania w 2009 r. Dotacje na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień 
otrzymano w łącznej wysokości 35.686.390,11 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 
11.773.894,19 zł. Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszego 
sprawozdania.  
 
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUD śETOWYCH 

 
Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały  

w załączniku nr 4. W 2010 r. przychody budŜetu zrealizowane zostały w wysokości 
69.501.286,19 zł, co stanowi 79,0% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów 
przedstawia się następująco: 

 
§ 952 – Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 
4.992.688,18 zł. Na przychody te składają się środki: 

• Pozyskane z Banku Ochrony Środowiska S.A. na mocy umowy kredytowej zawartej 
14 lipca 2008 r. Pozyskany kredyt słuŜył współfinansowaniu zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu”. Łączna wartość uruchomień kredytu w 2010 r. 
wyniosła 4.719.305,52 zł, z czego 188.145,35 zł stanowiło „prefinansowanie” 
wydatków podlegających refundacji z funduszy UE.  

• Pozyskane z Banku Ochrony Środowiska S.A. na mocy umowy kredytowej zawartej  
8 września 2009 r. Pozyskany kredyt słuŜył współfinansowaniu zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Przedszkole Publiczne Nr 20 – termomodernizacja 
obiektu”.  Łączna wartość uruchomień kredytu w 2010 r. wyniosła 273.382,66 zł. 

 
§ 953 – Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku zagranicznym – łączna 
kwota 48.000.000 zł.  
W 2010 r. łączna wartość uruchomień nowych transz kredytu z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego wynosiła 48.000.000 zł, z czego 8.541.230,57 zł stanowiło „prefinansowanie” 
wydatków podlegających refundacji z funduszy UE. Uruchomione środki zostały 
rozdysponowane na następujące zadania inwestycyjne: 

• „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu Ŝelbetowego  
w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – kwota 8.453.326,77 zł, z czego 1.772.996,90 zł 
stanowiło „prefinansowanie” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE. 

• „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku  na siedzibę  Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu” – kwota 1.949.269,61 zł w całości na „prefinansowanie” 
wydatków podlegających refundacji z funduszy UE. 
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• „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru 
Tysiąclecia w Opolu” – kwota 6.013.649,94 zł, z czego 548.201,99 zł stanowiło 
„prefinansowanie” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE. 

• „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławska – Kokota w Opolu” – kwota  
1.545.670,54 zł. 

• „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” – kwota 10.778.165,73 zł,  
z czego 2.742.706,13 zł stanowiło „prefinansowanie” wydatków podlegających 
refundacji z funduszy UE (łącznie ze środkami z budŜetu państwa). 

• „Zwiększenie atrakcyjności .turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie 
terenów wzdłuŜ Odry” – kwota 4.186.437,24 zł, z czego 1.528.055,94 zł stanowiło 
„prefinansowanie” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE. 

• „Przebudowa z adaptacją i remont budynku na cele kulturalne w Opolu przy  
ul. Kośnego 32a łącznie z wyposaŜeniem budynku” – kwota 655.759,99 zł; 

• „Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji 
deszczowej” – kwota 1.997.800,59 zł. 

• „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu 
komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa” – kwota  4.153.650,75 zł. 

• „Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego” – kwota  
1.494.000,00 zł. 

 
Pozostała nierozdysponowana część środków uruchomionych w ramach transz w 2010 r.  
w wysokości 6.772.268,84 zł zostanie przetransferowana na wydatki w 2011r.  
Bezpośrednim celem pozyskania przez miasto Opole środków finansowych w ramach 
niniejszej umowy jest zachowanie płynności inwestycyjnej miasta Opola. Uruchomione 
środki finansowe mają  wspomagać finansowo realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych 
m.in.: „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru 
Tysiąclecia w Opolu”, „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont 
wiaduktu Ŝelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” (inwestycja zakończona), 
„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Pieśni i Tańca "Opole" 
przy Al. Przyjaźni w Opolu” (inwestycja zakończona), „Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuŜ Odry”,  „Budowa 
Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu” czy „Termomodernizacja 
obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu”.   

 
Jednocześnie uzupełnia się informację, Ŝe na koniec w 2009 r. z 15.000.000 zł 
zaciągniętego w EBI kredytu w 2009 r. wartość nierozdysponowanych środków wynosiła 
5.132.536,27 zł. Środki te zasiliły budŜet 2010 r. jako tzw. „wolne środki (…)”. W ciągu 
2010 r. zostały one przetransferowane na wydatki na następujące zadania  
i w następujących kwotach: 

• „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku  na siedzibę  Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu” – kwota 1.437.383,32 zł w całości na „prefinansowanie” 
wydatków podlegających refundacji z funduszy UE; 

• „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru 
Tysiąclecia w Opolu” – kwota 574.999,28 zł, z czego na „prefinansowanie” części 
wydatków podlegających refundacji z funduszy UE 237.532,20 zł; 

• „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu” – kwota  
1.042.931,60 zł; 

• „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” – kwota 1.767.136,17 zł,  
z czego na „prefinansowanie” części wydatków podlegających refundacji z funduszy 
UE 563.493,87 zł; 
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• „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie 
terenów wzdłuŜ Odry” – kwota 310.085,90 zł, z czego na „prefinansowanie” części 
wydatków podlegających refundacji z funduszy UE 113.119,34 zł. 

 
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – kwota 16.508.598,01 zł. 
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiące wolne środki jako nadwyŜkę 
środków pienięŜnych za 2009 r. – przy planie wynoszącym kwotę 16.508.598 zł – faktyczne 
wykonanie w tej pozycji wyniosło 16.508.598,01 zł, co stanowi realizację planu w 100%. 
Wolne środki z 2009 r. przeznaczone zostały realizację określonych zadań miasta Opola, 
zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Opola w sprawie korekty budŜetu miasta Opola 
na 2010 r. 
 
4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUD śETOWYCH  
 

Plan wydatków budŜetu miasta Opola za 2010 r. został wykonany w wysokości 
568.839.943,17 zł, co stanowiło 94,3% planu rocznego. Wykonanie wydatków bieŜących 
budŜetu stanowi kwotę 438.828.592,31 zł (tj. 77,1% wykonania wydatków ogółem), 
natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 130.011.350,86 zł, (tj. 22,9% 
wykonania wydatków ogółem). 
Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w załączniku nr 3. 

Analiza wydatków budŜetowych wg poszczególnych działów wskazuje, Ŝe najwięcej 
wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości łącznej 192.730.040,52 zł,  
tj. 33,9% ogółu wydatków. W następnej kolejności wysokości wydatków znajdują się działy: 
dział 600 – Transport i łączność z kwotą 83.563.388,99 zł, tj. 14,7% ogółu wydatków, dział 
852 – Pomoc społeczna z kwotą 50.847.586,23 zł, tj. 8,9% ogółu wydatków, dział 750  
– Administracja publiczna z kwotą 42.101.491,69 zł, tj. 7,4% ogółu wydatków oraz dział 921 
– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwotą 39.316.218,93 zł, tj. 6,9% ogółu 
wydatków. PowyŜsze cztery działy zrealizowały łącznie 215.828.685,84 zł, tj. 37,9% ogółu 
wydatków, a po dodaniu wydatków działów dot. oświaty, stanowi to 71,8% ogółu wydatków, 
zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budŜetu miasta Opola. 

NajniŜsze wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2010 r. 
występowały w dziale – 752 Obrona narodowa w kwocie 7.500 zł, tj. 0,001% ogółu wydatków 
oraz w dziale 020 – Leśnictwo, bo w kwocie 11.807,80 zł, tj. odpowiednio 0,002%.  

W okresie sprawozdawczym wydatki z budŜetu miasta Opola realizowano  
w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego, a w tych pozycjach, gdzie 
wykonanie wydatków było niŜsze, podano przyczyny tego stanu.  

Wydatki z budŜetu miasta Opola realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą  
o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy: 

 
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
 
 W dziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 200.375,06 zł, tj. 53% planu 
rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco: 
 
Rozdział 01008 – Melioracje wodne 

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 
50.712,99 zł, tj. 99,4% planu rocznego, które przeznaczono na konserwację i utrzymanie 
rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym. Prace te wykonywano w następujących 
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częściach miasta Opola: Gosławice, Groszowice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Malina i Zakrzów 
o łącznej długości 12.190 mb. 
Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 
Rozdział 01030 – Izby rolnicze 

Na działalność Izby Rolniczej w Opolu przekazywana była kwartalna składka zgodnie 
z przepisami, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2010 r. 
wydatkowano kwotę 3.357,98 zł, tj. 37,3% planu. Wysokość przekazanej dotacji była niŜsza 
w stosunku do planu, poniewaŜ w wyniku wystąpienia ubiegłorocznej powodzi, bardzo wielu 
rolników z terenu gminy Opole poniosło straty. W konsekwencji, wielu rolnikom umorzono 
podatek rolny.  
 
Rozdział 01095 – Pozostała działalno ść  

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 
146.304,09 zł, tj. 46% planu rocznego. W pozycji „wydatki bieŜące” wydatkowano zgodnie  
z planem kwotę 500 zł, którą przeznaczono na przeprowadzenie dla rolników z terenu gminy 
Opole, szkolenia specjalistycznego z zakresu ekonomiki rolnictwa, technologii produkcji  
i minimalnych wymogów wzajemnej zgodności, obowiązujących w gospodarstwach rolnych. 
Wydatki związane z realizacją zadania zleconego i inwestycyjnego zostały omówione 
oddzielnie.   
Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 
 
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodark ą leśną 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 11.807,80 zł, tj. 90,8% planu na opłacenie 
Nadleśnictwu Opole nadzoru nad lasami komunalnymi w Opolu, na prace pielęgnacyjne 
upraw leśnych oraz na opłacenie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb 
drzewostanu w wyniku wyłączenia z produkcji, gruntów leśnych o powierzchni 0,0587 ha  
o typie siedliskowym (las mieszany świeŜy), z przeznaczenia terenu przy ul. Wrocławskiej  
– Józefa Kokota pod rozbudowę cmentarza komunalnego. 
Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ 
 
 Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 83.563.388,99 zł,  
co stanowiło 93,5% planu, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę  
28.601.174,41 zł, tj. 91,5% planu, z przeznaczeniem na zadania związane z transportem 
lokalnym i bieŜącym utrzymaniem dróg publicznych, a na wydatki inwestycyjne kwotę 
54.962.214,58 zł.  

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące środki, realizując określony 
zakres rzeczowy:  
 
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej 
wysokości 10.201.000 zł, tj. 100% planu rocznego, jako dopłata w spółkach prawa 
handlowego (§ 4150). Została ona wniesiona do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  
Sp. z o.o. w Opolu, w ratach miesięcznych, m.in. na podstawie stosownej uchwały 
Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej na podstawie art. 177 i 178 kodeksu spółek 
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handlowych. Celem wnoszonej dopłaty było zasilenie kapitału rezerwowego, z którego  
w zamierzeniu zostanie pokryta strata bilansowa spółki za 2010 r. 
Zasilanie kapitałowe Spółki przez miasto Opole jest niezbędne z uwagi na fakt, iŜ główną 
przyczyną powstawania straty są ulgi i zwolnienia przysługujące pasaŜerom przy zakupie 
biletów stosowane na podstawie zapisów odpowiednich uchwał Rady Miasta Opola (uchwały 
w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu 
zbiorowego).  
Określanie wysokości dopłaty do MZK Sp. z o.o. w danym roku następuje na podstawie 
odpowiedniej procedury, a jej podstawą są przedstawiane przez Spółkę plany finansowe, 
które podlegają weryfikacji przez Urząd Miasta Opola.  
 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na praw ach powiatu 

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki z budŜetu miasta  
w wysokości łącznej 58.788.865,01 zł, realizując plan roczny w wysokości 92,7%, przy czym 
na bieŜące wydatki przeznaczono kwotę 8.487.002,42 zł, tj. 82,8% planu, a na inwestycje 
kwotę 50.301.862,59 zł. 

Na remonty i bieŜące utrzymanie dróg wydatkowano łącznie 8.060.145,12 zł,  
tj. 82,3% planu, przeznaczając kwotę 7.809.777,77 zł na bieŜące utrzymanie dróg krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych.   

Wydatki bieŜące związane z utrzymaniem dróg zrealizowano w wysokości 83,3% 
planu i obejmowały wykonanie robót o powierzchni 1.776,6 tys. m2. 

Wykonanie łączne tych zadań obejmowało: 
drogi krajowe  1.654,0 tys. zł  powierzchnia 1.023,6 tys. m2 
drogi wojewódzkie 3.110,1 tys. zł  powierzchnia    489,3 tys. m2 
drogi powiatowe 3.045,7 tys. zł  powierzchnia    263,7 tys. m2 
 
Wykonujący te zadania, Miejski Zarząd Dróg zrealizował następujący zakres rzeczowy: 
 
Drogi krajowe  

• nawierzchnie bitumiczne – wykonano je na pow. 8,7 tys. m2, a wartość 
wykonanych robót wyniosła 506,8 tys. zł. Kwota ta obejmuje ułoŜenie warstwy 
ścieralnej nawierzchni ul. Hallera – wartość 174,1 tys. zł, o pow. 3,4 tys. m2 oraz 
wykonano remonty cząstkowe jezdni na wartość 332,7 tys. zł o pow. 5,3 tys. m2 
na 9 ulicach, mające na celu usuwanie miejsc zagraŜających bezpieczeństwu 
pojazdów oraz pieszych. 
W ramach pozycji „zakup usług remontowych” wykonano roboty na pow.  
1,9 tys. m2 o wartości 70,9 tys. zł i dot. ułoŜenia nawierzchni na obwodnicy płn. 
(odcinek pomiędzy „Makro” a mostem n/rz. Odrą), 

• rowy – wydatkowano kwotę 1,4 tys. zł na oczyszczenie rowu przy obwodnicy 
północnej (na odcinku od ekranów akustycznych w kierunku ul. Sobieskiego), 

• nawierzchnie chodnikowe – wykonano remonty na 3 ulicach oraz na  utwardzeniu 
pobocza ul. Krapkowickiej na wartość 276,9 tys. zł, na pow. 2,7 tys. m2,  

• oznakowanie poziome – pomalowano przejścia dla pieszych i linie segregacyjne  
o pow. łącznej 6,8 tys. m2, wartość wykonanych robót 110,6 tys. zł,  

• oznakowanie pionowe – wykonano prace na wartość 217,1 tys. zł, dot. m.in. 
ustawienia słupków drogowych – 90 szt., montaŜu tarcz – 185 szt., demontaŜu 
tarcz – 141 szt., demontaŜu słupków – 129 szt., ustawienia zapór i ich demontaŜu 
– 75 kpl., demontaŜu tablic – 27 szt., 

• utrzymanie sygnalizacji świetlnej – łącznie wydatkowano 125,4 tys. zł,  
z przeznaczeniem na bieŜące utrzymanie i konserwację sygnalizacji drogowej, 



Załącznik nr 1 - część opisowa sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 r. 

 

           Strona 22 z 212 

 
 

• utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych prac 199,7 tys. zł, zakres 
wykonanych robót obejmował m.in. utrzymanie drzewostanu, nasadzenia drzew  
i koszenie traw na poboczach dróg o pow. 1.003,5 tys. m2, 

• utrzymanie obiektów inŜynierskich – wykonano roboty na obiektach inŜynierskich 
na ogólną wartość 96,9 tys. zł, obejmując m. in. naprawę i konserwację dylatacji, 
czyszczenie skarp oraz naprawę balustrady betonowej na moście n/rz. Odrą  
w ciągu obwodnicy, oczyszczenie nisz podłoŜyskowych, mycie poręczy, naprawa 
umocnień skarp przy moście n/k Półwieś, czyszczenie kapy chodnikowej na 
wiadukcie n/PKP w ciągu obwodnicy płn., czyszczenie dylatacji, wpustów oraz 
malowanie poręczy na mostach w ciągu obwodnicy północnej, 

• opłata roczna z tyt. wyłączenia gruntów rolnych – wydatkowano kwotę 0,1 tys. zł, 
• mapa ewidencyjna gruntów i budynków – wydatkowano kwotę 0,1 tys. zł, 
• obsługa geodezyjna – wydatkowano kwotę 9,2 tys. zł, 
• opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – wydatkowano kwotę 15,8 tys. zł, 
• monitoring i kontrola projektów unijnych – wydatkowano kwotę 23,1 tys. zł. 

 
Ogółem wartość wykonanych robót na drogach krajowych wyniosła 1.654 tys. zł,  
na powierzchni 1.023,6 tys. m2. 
 
Drogi wojewódzkie  

• nawierzchnie bitumiczne – wykonano je na pow. 22,9 tys. m2, a wartość 
wykonanych robót wyniosła łącznie 1.179,7 tys. zł. W ramach prac wykonano 
remont nawierzchni  jezdni na ul. Popiełuszki (wartość 360 tys. zł o pow. 11,3 tys. 
m2) oraz remonty cząstkowe jezdni, mające na celu usuwanie miejsc 
zagraŜających bezpieczeństwu pojazdów oraz pieszych, a takŜe budowę azylu 
dla pieszych w ciągu ul. Ozimskiej – wykonano je na 40 ulicach o pow. 11,6 tys. 
m2, wartość robót 819,7 tys. zł. 
W ramach pozycji „zakup usług remontowych” wykonano roboty na pow. 12,4 tys. 
m2 o wartości 426,3 tys. zł i dot. remontu nawierzchni skrzyŜowania ul. Ozimska  
– Reymonta oraz połoŜenie dywanika na ul. Prószkowskiej, 

• rowy – wydatkowano kwotę 32,2 tys. zł, na odmulenie rowu przy ul. Wrocławskiej  
i na utwardzeniu poboczy na ul. Budowlanych o pow.0,4 tys. m2, 

• nawierzchnie chodnikowe – wykonano remonty na 25 ulicach o łącznej pow.  
2,8 tys. m2 na wartość 294 tys. zł,  

• oznakowanie poziome – wartość robót 183,2 tys. zł – powierzchnia 12,7 tys. m2,  
• oznakowanie pionowe – wartość robót 272,4 tys. zł, dot. m.in. montaŜu tarcz  

– 272 szt., demontaŜu tarcz – 266 szt., ustawienia słupków – 180 szt., 
prostowania słupków – 79 szt., montaŜu łańcucha – 41 szt., montaŜu tablic  
– 23 szt., demontaŜu tablic – 29 szt., 

• utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano kwotę 128,1 tys. zł  
z przeznaczeniem na bieŜące utrzymanie i konserwację sygnalizacji drogowej,  
a takŜe montaŜ wyświetlaczy czasu na skrzyŜowaniach oraz na naprawy 
uszkodzonej sygnalizacji, 

• utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość robót 110,7 tys. zł (obejmowało m.in. 
koszenie traw i chwastów na poboczach dróg o pow. 438,1 tys. m2), 

• utrzymanie obiektów inŜynierskich – wykonano roboty na wartość 465,9 tys. zł, 
realizując m.in. naprawę muru oporowego z umocnieniem skarpy i wymiana 
poręczy przy wiadukcie/PKP w ciągu ul. Reymonta, ul. Nysy ŁuŜyckiej,  
naprawę dylatacji na moście n/K. Ulgi – w ciągu ul. Niemodlińskiej, naprawę 
schodów skarpowych przy wiadukcie n/PKP ul. Armii Krajowej, czyszczenie 
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dylatacji i stoŜków przy wiadukcie ul. Niemodlińska (węzeł) i mostach:  
ul. Wrocławska, ul. Oświęcimska i ul. Prószkowska, naprawę dylatacji na moście 
n/K. Ulgi ul. Wrocławska, naprawę balustrady na moście n/P. Prószkowskim  
– ul. Wrocławska, 

• opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 4,1 tys. zł, 
• mapa ewidencyjna gruntów i budynków – kwota 0,6 tys. zł, 
• monitoring i kontrola projektów unijnych – kwota 11 tys. zł, 
• obsługa geodezyjna – kwota 1,9 tys. zł. 

 
Ogółem wartość wykonanych robót na drogach wojewódzkich wyniosła 3.110,1 tys. zł  
na powierzchni 489,3 tys. m2.  
 
Drogi powiatowe 

• nawierzchnie bitumiczne – wartość wykonanych robót wyniosła 810 tys. zł,  
o pow. 17,5 tys. m2 i obejmuje wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 
jezdni na 33 ulicach. 
W ramach pozycji „zakup usług remontowych” wykonano roboty na pow.  
11,2 tys. m2 o wartości 1.226 tys. zł i dot. wymiany nawierzchni jezdni na dwóch 
ulicach i skrzyŜowana, 

• nawierzchnie chodnikowe – wykonano remonty na 8 ulicach o łącznej pow.  
3 tys. m2, a wartość robót wyniosła 271,5 tys. zł,  

• oznakowanie poziome – wykonano prace o pow. 10,9 tys. m2 na wartość  
156,8 tys. zł, 

• oznakowanie pionowe – wartość wykonanych robót wyniosła 269 tys. zł,  
a dot. m.in. montaŜu tarcz – 453 szt., demontaŜu tarcz – 313 szt., ustawienia 
słupków – 247 szt., prostowania słupków – 227 szt., demontaŜu słupków  
– 353 szt., montaŜu tablic – 23 szt., montaŜu łańcucha – 98 szt., 

• utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano kwotę 60,7 tys. zł,  
z przeznaczeniem na bieŜące utrzymanie i konserwację oraz na naprawy 
uszkodzonych sygnalizatorów, 

• utrzymanie zieleni i drzewostanu – wartość robót 64,1 tys. zł (dot. wycinki  
i pielęgnacji drzew oraz koszenia trawy i chwastów na poboczach dróg  
o pow. 221,1 tys. m2), 

• utrzymanie obiektów inŜynierskich – wykonano roboty na obiektach inŜynierskich 
na ogólną wartość 157,6 tys. zł, obejmując m.in. czyszczenie wpustów i dylatacji 
na mostach Piastowski i Zaodrzański, naprawę chodnika na wiadukcie  
ul. Wschodnia, naprawę poręczy na wiadukcie n/PKP – ul. Wschodnia, naprawę 
poręczy na moście n/K. Młynówka – ul. Korfantego, czyszczenie stoŜków przy 
moście ul. Korfantego i Wschodnia,   

• mapa ewidencyjna gruntów i budynków – wydatkowano kwotę 0,7 tys. zł, 
• opłaty za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 8,9 tys. zł, 
• obsługa geodezyjna – wydatkowano kwotę 20,4 tys. zł. 

Łączna wartość wykonanych robót na drogach powiatowych wyniosła 3.045,7 tys. zł  
na powierzchni 263,7 tys. m2. 
 
Ponadto w ramach tego zadania wydatkowano następujące kwoty: 
§ 4260 – zakup energii – kwota  205.464,48 zł, tj. 73,1% planu – zakup energii koniecznej do 

utrzymania sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniach ulic, znaków 
wczesnego ostrzegania oraz oświetlenia przejść podziemnych, 
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§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota  26.840 zł, 
tj. 33,6% planu – wykonane opinii nt. oceny przyczyn uszkodzenia 
nawierzchni 3 ulic oraz wykonanie obliczeń wzmocnień 
nawierzchni jezdni, wytypowanych do remontów na podstawie 
wykonanych badań ugięć spręŜystych, 

§ 4510 – opłaty na rzecz budŜetu Państwa – kwota  4.300 zł, tj. 37,4% planu – dot. opłat za 
wydanie odpisów z księgi wieczystej i o załoŜenie tej księgi, 

§ 4520 – opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 7.032,80 zł, 
tj. 32% planu – dot. wypisów z operatu ewidencji gruntów oraz 
wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów), 

§ 4580 – pozostałe odsetki – kwota  2.229,82 zł, tj. 100% planu, 
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota  4.500,25 zł, tj. 100% 

planu. 
 
Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 384.918,77 zł, tj. 93,9% planu za 
wykonanie pomiarów ruchu w 2010 r. na drogach publicznych w miastach na prawach 
powiatu. 
Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale oraz remonty, omówione zostały oddzielnie.  
 
Rozdział  60016 – Drogi publiczne gminne 

W rozdziale tym wydatkowano środki z budŜetu w wysokości łącznej 
11.524.476,45 zł, realizując plan roczny w 93,2%, przy czym na wydatki bieŜące 
wydatkowano kwotę 7.628.007,01 zł, tj. 90,1% planu rocznego, a na wydatki majątkowe 
kwotę 3.896.469,44 zł. 
Na zadania dotyczące bieŜącego utrzymania dróg, które realizował Miejski Zarząd Dróg, 
wydatkowano z budŜetu kwotę 4.604.126,61 zł, tj. 88,6% planu. 
W okresie sprawozdawczym na drogach publicznych gminnych wykonano roboty, w ramach 
pozycji „zakup usług pozostałych” na wartość 3.697.688,87 zł, tj. 98,5%, o powierzchni  
468,7 tys. m2 realizując następujący zakres rzeczowy: 

• nawierzchnie bitumiczne – wartość wykonanych robót wynosiła 1.425,7 tys. zł  
o pow. 18,6 tys. m2. Kwota ta obejmuje remonty nawierzchni na ulicach „Zaodrza”  
o pow. 3,3 tys. m2 na wartość 168 tys. zł, a takŜe remonty cząstkowe nawierzchni 
jezdni na 271 ulicach i placach na wartość 1.257,7 tys. zł o pow. 15,3 tys. m2, mające 
na celu usuwanie miejsc zagraŜających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, 

• rowy – wydatkowano kwotę 20,3 tys. zł, na ścinkę poboczy – ul. Kępska oraz na  
ul. Harcerskiej o pow. 2,1 tys. m2, 

• nawierzchnie chodnikowe – wykonano prace o łącznej pow. 7,5 tys. m2 o wartości  
968,2 tys. zł, obejmujące remonty nawierzchni chodników (dot. 9 ulic), a takŜe 
usuwanie na chodnikach miejsc zagraŜających bezpieczeństwu pieszych  
(dot. 81 ulic),  

• oznakowanie poziome – wykonano prace o pow. 8,2 tys.m2 na wartość 120,4 tys. zł, 
• oznakowanie pionowe jezdni – koszt tego oznakowania wyniósł 450,9 tys. zł  

i dotyczył m. in.: ustawienia słupków – 445 szt., prostowania słupków – 179 szt., 
montaŜu tarcz – 1.048 szt., demontaŜu słupków – 348 szt., demontaŜu tarcz  
– 556 szt., montaŜu łańcucha – 29 szt., mycie tarcz – 87 szt., 

• utrzymanie sygnalizacji świetlnej – na bieŜące utrzymanie i konserwacje 
wydatkowano kwotę 10 tys. zł,  

• utrzymywanie zieleni i drzewostanu – wartość wykonanych robót 180 tys. zł  
(dot. m. in. wycinki i pielęgnacji drzew, koszenia chwastów i traw na poboczach  
o pow. 427,1 tys. m2),  
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• utrzymanie obiektów inŜynierskich – wartość wykonanych robót 406,4 tys. zł, które 
obejmowały. m.in. czyszczenie przepustu – ul. Etnografów, czyszczenie stoŜków  
i mycie poręczy na mostach ul. Zamkowa i ul. Mozarta, czyszczenie dylatacji  
i wpustów na kładce dla pieszych n/rz. Odrą – ul. 11 Listopada, czyszczenie stoŜków 
przy kładce dla pieszych – ul. Domańskiego, przy przepustach – ul. Rudzkiego, 
Czogały oraz przy mostach – ul. Chrobrego, ul. Reja, ul. śerkowicka, ul. Zielona  
i ul. Solskiego, naprawa dylatacji i ścianki zaplecznej wiaduktu n/PKP ul. Wschodnia, 
naprawa pylonów przy kładce dla pieszych w c. ul. Mozarta, konserwacja łoŜysk na 
moście n/k Młynówka – ul. Zamkowa, 

• opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 18,1 tys. zł, 
• mapa ewidencyjna gruntów i budynków – kwota 0,3 tys. zł, 
• obsługa geodezyjna – wydatkowano kwotę 20,4 tys. zł. 
• utrzymanie dróg gruntowych – wydatkowano kwotę 77 tys. zł za rozplantowanie  

na 6 drogach gruntowych kory asfaltowej z zawałowaniem (na pow. 5,2 tys.m2). 
 

W ramach pozycji „zakup usług remontowych” wykonano pozostałe remonty na pow.  
4,9 tys. m2 o wartości 758.098,50 zł, tj. 60,6% planu i dotyczyły one: 

• remontu chodnika przy ul. Karpackiej o pow. 0,7 tys. m2 i wartości 136,8 tys. zł, 
• remontu nawierzchni 6 ulic, o pow. 4,2 tys. m2 i wartości 621,3 tys. zł. 

 
W 2010 r. na drogach publicznych gminnych wykonane zostały roboty na powierzchni 
łącznej 473,6 tys. m2 dróg gminnych, a wartości tych robót wyniosła 4.455,8 tys. zł, realizując 
plan w 89%. 
 
Ponadto w ramach tego zadania wydatkowano następujące kwoty: 

§ 4260 – zakup energii – kwota  565,87 zł – za zakup energii koniecznej do utrzymania 
sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniach i przejściach dla 
pieszych, 

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 52.460 zł  
– za wykonanie oceny skutków zmiany lokalizacji ekranów 
akustycznych, określenie nośności wiaduktu drogowego n/PKP 
Opole – Kluczbork oraz obliczenie wzmocnień nawierzchni jezdni 
na wytypowanych ulicach,  

§ 4430 – róŜne opłaty i składki – kwota  59.000 zł – za ubezpieczenie dróg w mieście 
Opolu,  

§ 4510 – opłaty na rzecz budŜetu Państwa – kwota  23.820 zł – dot. opłaty za wnioski  
o odpis zwykły i o załoŜenie księgi wieczystej, 

§ 4520 – opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 
12.493,37 zł, dot. wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów. 

 
W rozdziale tym realizowano równieŜ wydatki związane z administrowaniem strefą 

płatnego parkowania. W okresie sprawozdawczym z budŜetu miasta wydatkowano na ten cel 
środki w wysokości 1.180.708,08 zł, realizując plan w 90,8%. 
Administrowaniem Strefą Płatnego Parkowania w Opolu zajmowała się firma Projekt  
& Parking Serwis Polska sp. z o.o., która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie  
z zasadami zawartymi w podpisanej umowie. Z firmą tą zawarto umowę na administrowanie 
tej strefy do 14 października 2011 roku. Wpływy z tyt. pobieranych opłat za parkowanie  
w okresie sprawozdawczym zostały przekazywane przez MZD na dochody Urzędu Miasta 
Opola. Do końca 2010 r. przekazano kwotę łączną 4.591.865,65 zł.        
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         W 2010 r. wystawiono 49.642 wezwania do zapłaty za brak waŜnego biletu 
parkingowego. Opłaconych zostało 13.588 wezwań, a reklamowano 3.901 pozycji.  
W tym samym okresie wystawionych zostało 39.052 upomnienia, z czego zapłacono 20.887. 
Wystawiono takŜe 12.456 tytułów wykonawczych – uregulowanych zostało 7.881 tytułów. Od 
12 czerwca 2007 r. funkcjonuje system moBILET, umoŜliwiający dokonywanie opłat 
parkingowych za pomocą telefonu komórkowego. 
Zadanie prowadzone było przez Miejski Zarząd Dróg.      
 

W rozdziale tym, ujęte zostały równieŜ środki wydatkowane przez Wydział 
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na eksploatację 
kanalizacji deszczowej. W 2010 r. wydatkowano na to zadanie kwotę łączną 1.659.805,82 zł, 
tj. 93,2% planu, realizując następujący zakres: 
a) eksploatacja przepompowni wód deszczowych: 

- eksploatacja przepompowni wielofunkcyjnej „Metalchem” – kwota łączna 171.858,64 zł, 
w tym koszt zuŜytej energii elektrycznej – 144 tys. zł, a pozostała kwota 27,9 tys. zł dot. 
kosztu obsługi i prac konserwacyjno-remontowych, 

- eksploatacja przepompowni wód deszczowych w centrum miasta – kwota łączna  
77.722,81 zł, w tym koszt obsługi i prac konserwacyjno-remontowych 66,4 tys. zł, 
natomiast pozostała kwota 11,3 tys. zł dotyczy kosztu poboru energii elektrycznej. 

b) eksploatacja kanalizacji deszczowych, kwota łączna 931.265,96 zł, z czego 
najwaŜniejsze pozycje obejmują następujące zadania: 
- czyszczenia wpustów ulicznych    kwota 275,2 tys. zł 
- remont, wymiana i regulacja studni i kanałów deszczowych kwota 201,7 tys. zł 
- czyszczenie separatorów     kwota   98,9 tys. zł 
- czyszczenie  kanałów deszczowych    kwota   75,6 tys. zł 
- zakup wpustów, włazów i koszy    kwota   71,4 tys. zł 

c) róŜne opłaty i składki      kwota 478.958,41 zł 
w tym: 

-  opłaty za korzystanie ze środowiska za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do odbiornika       kwota 431 tys. zł 

- ubezpieczenie kanalizacji deszczowej    kwota  48 tys. zł 
 

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 83.021,50 zł, tj. 92,2% planu za 
wykonanie pomiarów ruchu w 2010 r. na drogach publicznych gminnych. 
 
Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione 
oddzielnie. 
 
Rozdział  60017 – Drogi wewn ętrzne 

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.112.530,49 zł, tj. 93% planu,  
przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 871.668,17 zł, tj. 94,1% planu,  
a na wydatki majątkowe kwotę 240.862,32 zł. 

W ramach wydatków bieŜących wydatkowano środki finansowe na realizację 
następujących zadań: 
• na administrowanie parkingiem strzeŜonym przy ul. Kołłątaja – wydatkowano kwotę 

114.147,62 zł, realizując plan roczny w 98,7%. Administratorem tego parkingu  
od 1.03.2008 r. jest firma APCOA Parking Polska w Warszawie, z którą zawarto umowę 
do dnia 31.01.2011 r. Za 2010 r. całość uzyskanych opłat parkingowych i abonamentów  
w wysokości 85.266,43 zł została przekazana na dochody miasta. 
Zadanie nadzorował Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, 
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• na odszkodowania z tyt. szkód powstałych na drogach wewnętrznych – nie 
wydatkowano Ŝadnych środków finansowych w tej pozycji. Zadanie nadzorował Wydział 
Lokalowy, 

• remonty i bieŜące utrzymanie dróg wewnętrznych – wydatkowano na remonty łącznie 
kwotę 757.520,55 zł o pow. 14,1 tys. m2 (94% planu), w tym: 

- bieŜące utrzymanie nawierzchni jezdni – kwota 293.762,66 zł o pow. 11,4 tys. m2  
– obejmuje remonty nawierzchni na 23 ulicach,  

- bieŜące utrzymanie nawierzchni chodników – kwota 93.997,63 zł o pow.  
0,9 tys. m2 – wykonano chodniki z kostki „polbruk” przy 4 ulicach, 

- bieŜące utrzymanie obiektów inŜynierskich – kwota 264.994,79 zł, m.in. naprawa 
balustrad na mostach n/rz. Malina, naprawa mostu na drodze wewnętrznej  
– ul. Boczna (ob. nr 8) i ul. Wygonowa (ob. nr 1), wykonanie przeglądów 
podstawowych obiektów inŜynierskich dróg wewnętrznych, czyszczenie stoŜków  
i ścieków przy kładce dla pieszych pod obwodnicą – droga wewnętrzna, 

- zakup usług remontowych – kwota 104.765,47 zł – wykonano remont nawierzchni 
ul. Hallera oraz ułoŜono nawierzchnie na ul. Niemodlińskiej i ul. Łąkowej 
(wewnętrzne) o pow. 1,8 tys. m2. 

Zadanie prowadzone było przez Miejski Zarząd Dróg. 
 
Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych  
Realizowane w tym rozdziale zadanie remontowe zostało omówione oddzielnie. 

 
Rozdział 60095 – Pozostała działalno ść 

W rozdziale tym wydatkowano środki z budŜetu w wysokości łącznej 666.839,59 zł,  
tj. 76,3% planu rocznego, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 143.819,36 zł, 
tj. 96,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 523.020,23 zł. 
Wydatkowane środki przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, przeznaczone zostały  
na następujące zadania: 

• dokumentacja pozostała – kwota 136.999,36 zł, tj. 97,6% planu, przeznaczona została 
na opracowania 12 róŜnych zagadnień dotyczących wykonania dokumentacji 
projektowo-kosztowej związanej z poprawą organizacji ruchu drogowego miasta Opola, 
a  takŜe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na róŜne remonty 
nawierzchni dróg i ich pobocza, 

• wydatki bieŜące – kwota 6.820 zł, tj. 82,1% planu – z przeznaczeniem na 
uporządkowanie składowiska materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki ulic 
na terenie miasta Opola (kwota 3.111 zł) oraz na odsetki od wydatków kwalifikowanych 
uznanych przez kontrolę Urzędu Kontroli Skarbowej za zawyŜone – kontrola dotyczyła 
zadania „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu 
Ŝelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” (kwota 3.709 zł).  

 
Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie. 
 
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 

W dziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 401.904,48 zł,  
tj. 96,4% planu, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowane zostały środki finansowe  
w kwocie 365.770,70 zł, tj. 96,3% planu, a pozostałą kwotę 36.133,78 zł przeznaczono na 
wydatki inwestycyjne. 
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Rozdział 63001 – O środki informacji turystycznej 
W rozdziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej 

Informacji Turystycznej, której zadaniem jest udzielanie informacji o Opolu, wykorzystując 
posiadaną bazę danych o miejscach i adresach przydatnych turystom oraz udostępnianie 
róŜnych wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla turystów krajowych i zagranicznych. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 385.202,48 zł, przy czym  na 
wydatki bieŜące przeznaczono kwotę 349.068,70 zł, tj. 97% planu. W ramach wydatków 
bieŜących Wydział Kultury, Sportu i Turystyki przeznaczył środki finansowe w wysokości 
35.486,98 zł, tj. 95,9% planu, w tym najwięcej, bo 18.792,31 zł  na zakupy usług pozostałych 
obejmujących m.in. usługi przewodnickie, dodruki planów, folderów, tłumaczenia wydawnictw 
oraz informatorów, zakupy wyposaŜenia placówki (kwota 13.361 zł) oraz na opłacenie 
energii elektrycznej (kwota 3.332,82 zł).  

Wydział Administracyjno – Gospodarczy wydatkował równieŜ kwotę 50.854,20 zł,  
tj. 96% planu, na zakupy wyposaŜenia biurowego (kwota 34.689,20 zł) oraz na zakupy usług 
pozostałych  (kwota 16.165 zł). 
Wydatki dot. realizacji zadania remontowego oraz zakupy inwestycyjne, zostały omówione 
oddzielnie. 
 
Rozdział 63095 – Pozostała działalno ść 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 16.702 zł, realizując plan roczny w 83,5%,  
z przeznaczeniem na dotacje dla następujących stowarzyszeń: 

 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2820 Opolski Klub Turystyki Rowerowej 
Rajder 

Krajoznawcze uroki Opola  – rowerowe 
wycieczki po Opolu 5.000 

2 2820 Opolski Klub Turystyki Rowerowej 
Rajder 

Rowerem dookoła świata – prelekcje 
krajoznawcze 

2.310 

3 2820 Opolski Klub Turystyki Rowerowej 
Rajder 

Promocja walorów Opola do uprawiania 
turystyki rowerowej 2.000 

4 2820 Opolski Klub Turystyki Rowerowej 
Rajder III zlot turystów kolarzy – uroki jesieni 2.772 

5 2820 Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze – oddział Opole 

Kwitnące Opole w obiektywie 2.220 

6 2820 Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze – oddział Opole Weekendowy jesienny spacer po Opolu 2.400 

 
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 
 W dziale tym wydatkowano środki z budŜetu miasta w wysokości łącznej 
26.745.882,97 zł, tj. 98,6% planu rocznego, przy czym wydatki bieŜące dotyczyły kwoty 
25.231.094,95 zł, tj. 98,6% planu, a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.514.788,02 zł. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco: 
 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 
Realizowane w tym rozdziale zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie. 

 
Rozdział 70004 – Ró Ŝne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 24.299.895,05 zł, co stanowiło 
wykonanie planu rocznego w 99,6%. Wielkości wydatków związane były przede wszystkim  
z wpływami z czynszów, jakie uwzględniono w dochodach budŜetowych. 
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Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym obejmowały następujące 
pozycje: 

•    Eksploatacja     kwota 4.604.344,40 zł, tj. 99,0% planu; 
•    Media     kwota 9.650.132,91 zł, tj. 99,8% planu; 
•    Podatek od nieruchomości  kwota 352.525,00 zł, tj. 100% planu; 
•    Remonty    kwota 3.775.385,59 zł, tj. 99,6% planu; 
•    Zarządzanie    kwota 3.098.329,69 zł, tj. 99,8% planu. 

Podstawowe zadania w tym zakresie realizowane były przez spółki zgodnie  
z umowami o zarządzanie zasobem gminy oraz umowami zawartymi ze wspólnotami 
mieszkaniowymi, a takŜe przez Urząd Miasta Opola.  
 
1. Wielko ść zasobów znajduj ących si ę w poszczególnych rejonach 
 Zasoby stanowiące własność gminy znajdujące się w poszczególnych rejonach,  
a pozostające w zarządach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. obejmowały następujące 
wielkości: 
 
Rejon I 
W zarządzie „Turhand – Ret  ” spółki z o.o. pozostawało:  

• Lokale mieszkalne – 1.351 lokali o łącznej powierzchni 65,4 tys. m² 
• Lokale uŜytkowe – 80 lokali o łącznej powierzchni 8,2 tys. m² 
• GaraŜe – 200 garaŜy o łącznej powierzchni 3,4 tys. m² 
• Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 239,6 tys. m² 

 
Rejon II  
W zarządzie „Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu ” spółki z o.o. pozostawało: 

• Lokale mieszkalne – 1.367 lokali o łącznej powierzchni 68,5 tys. m² 
• Lokale uŜytkowe – 193 lokali o łącznej powierzchni 17,2 tys. m² 
• GaraŜe – 241 garaŜy o łącznej powierzchni 3,9 tys. m² 
• Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 252,5 tys. m² 

 
Rejon III  
W zarządzie „Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu ” spółki z o.o. pozostawało: 

• Lokale mieszkalne – 2.276 lokali o łącznej powierzchni 114,7 tys. m² 
• Lokale uŜytkowe – 155 lokali o łącznej powierzchni 17,9 tys. m² 
• GaraŜe – 245 garaŜy o łącznej powierzchni 4,0 tys. m² 
• Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 286,8 tys. m² 

 
Łączne zasoby gminy Opole na koniec 2010 r. wynosiły:   

• Lokale mieszkalne – 4.994 lokali o łącznej powierzchni 248,6 tys. m² 
• Lokale uŜytkowe – 428 lokali o łącznej powierzchni 43,3 tys. m² 
• GaraŜe – 686 garaŜy o łącznej powierzchni 11,3 tys. m² 
• Tereny zewnętrzne – łączna powierzchnia 778,9 tys. m² 

 
2. Realizacja wydatków bud Ŝetowych   
W poszczególnych rejonach wydatki zostały zrealizowane w następujących wielkościach: 

 
Eksploatacja  – wydatkowano łącznie kwotę 4.604.344,40 zł, realizując plan roczny  
w 99%. Środki te przeznaczano na pokrycie m.in. kosztów związanych z uregulowaniem 
naleŜności za zuŜytą energię elektryczną na klatkach schodowych, utrzymanie terenów 
zewnętrznych (koszenie zieleńców, pielęgnacja drzew), sprzątanie budynków i terenów 
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zewnętrznych, zaliczki na utrzymanie nieruchomości z udziałem gminy Opole, a takŜe 
pokrycie kosztów postępowań sądowych dot. najemców gminnych.  
W poszczególnych spółkach wydatki na eksploatację obejmowały następujące kwoty:  

• rejon Nr I – „Turhand – Ret ” Sp. z o. o. – spółka wydatkowała kwotę 1.118.400,73 zł, 
• rejon Nr II – „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu” Sp. z o.o. – spółka 

wydatkowała kwotę 1.227.458,14 zł,  
• rejon Nr III – „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu” Sp. z o.o. – spółka 

wydatkowała kwotę 1.952.785,18 zł.  
oraz w pozycji „pozostałe wydatki” ujęto kwotę 305.700,35 zł, jako realizacja wydatków 
związanych  z tyt. postępowania spornego i egzekucyjnego.  
 
Remonty  – wydatkowano łącznie kwotę 3.775.385,59 zł, realizując plan roczny w 99,6%.  
W poszczególnych spółkach wydatki na remonty obejmowały następujące pozycje 
(najwaŜniejsze): 

 
REJON  Nr I – „Turhand – Ret ” Sp. z o. o. 
Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 1.098.058,61 zł, co stanowiło 99,3% planu, 
wykonując m.in. następujące prace remontowe: 

- roboty w zakresie instalacji c.o. na kwotę 6.702,34 zł, 
- roboty w zakresie instalacji gazowej na kwotę 37.525,59 zł, 
- roboty zduńskie  na kwotę 49.112,90 zł, 
- roboty konserwacyjne na łączną kwotę 7.494,44 zł, 
- pogotowie techniczne na kwotę 18.639,96 zł. 

Przeznaczono takŜe zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych  
na kwotę 967.905,12 zł. 

 
REJON  Nr II – „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu” Sp. z o. o. 
Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 1.420.690,30 zł, co stanowiło 99,4%  planu, 
wykonując m.in. następujące prace remontowe: 

- roboty w zakresie instalacji c.o. na kwotę 2.344,75 zł,  
- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na kwotę 9.687,79 zł, 
- roboty murarskie  na kwotę 52.351,80 zł, 
- roboty zduńskie  na kwotę 51.184,60 zł, 
- roboty konserwacyjne na łączną kwotę 3.186,45 zł, 
- pogotowie techniczne na kwotę 13.794,29 zł. 

Przeznaczono takŜe zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych  
na kwotę 1.278.566,93 zł. 

 
REJON Nr III – „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu” Sp. z o. o. 
Na remonty wydatkowano łącznie kwotę 2.500.679,70 zł, co stanowiło 99,7% planu, 
wykonując m.in. następujące prace remontowe: 

- roboty w zakresie instalacji elektrycznej na kwotę 5.996,33 zł,  
- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na kwotę 33.950,18 zł, 
- roboty murarskie na kwotę 14.914,47 zł, 
- roboty zduńskie  na kwotę 79.822,81 zł, 
- roboty dekarsko-blacharskie kwotę 14.411,75 zł,  
- pogotowie techniczne na kwotę 28.564,01 zł, 
- roboty stolarskie na kwotę 5.712,10 zł,  

Przeznaczono takŜe zaliczki na prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 
2.229.503,87 zł. 
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Zarządzanie  – wydatkowano łącznie kwotę 3.098.329,69 zł, realizując plan roczny  
w 99,8%. W poszczególnych rejonach, wydatki na wynagrodzenie dla zarządcy obejmowały 
następujące kwoty:  

• rejon Nr I – „Turhand – Ret” Sp. z o. o. – wydatkowano kwotę 827.481,89 zł, 
• rejon Nr II – „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu” Sp. z o.o. – wydatkowano 

kwotę 983.333,12 zł,  
• rejon Nr III – „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu” Sp. z o.o.  

– wydatkowano kwotę 1.287.514,68 zł.  
 

Media  – wydatkowano łącznie kwotę 9.650.132,91 zł, realizując plan roczny w 99,8%.  
 
Podatek od nieruchomo ści  – wydatkowano łącznie kwotę 352.525 zł, realizując plan 
roczny w 100%.   
 
W rozdziale tym realizowano równieŜ następujące zadania: 

• realizację programu budowy placów zabaw ze środków Miejskiego Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano kwotę 
129.991 zł, tj. 100% planu, na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym  
nr 23 ul. Konwalii 4 (kwota 56.608 zł), przy Przedszkolu Publicznym nr 54 przy  
ul. Hubala 19 (kwota 54.778 zł) i przy śłobku nr 9 ul. Skautów Opolskich (kwota 
18.605 zł), 

• remonty dachów – wydatkowano kwotę łączną 349.872,45 zł, tj. 100% planu, na 
remonty dachów przy ul. Mikołaja 4 (na kwotę 143.765,51 zł), przy ul. Oświęcimskiej 
4 (na kwotę 75.132,86 zł), przy ul. Ligudy 118 (na kwotę 57.102,09 zł), przy  
ul. 1 Maja 52 (na kwotę 59.101,45 zł) oraz przy ul. Jagiellonów 45 (na kwotę 
14.770,54 zł), 

• wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym – wydatkowano kwotę 
łączną 1.814.625,21 zł, tj. 99,4% planu, z przeznaczeniem na remonty  
(1.244.043,02 zł) oraz na zarządzanie (570.582,19 zł), jako wsparcie zadań 
realizowanych w poszczególnych rejonach,  

• wymiana stolarki okiennej – wydatkowano kwotę łączną  524.688,80 zł, tj. 100% 
planu, na wymianę stolarki okiennej w rejonie I (na kwotę 50.597 zł), w rejonie II  
(na kwotę 147.693 zł) oraz w rejonie III (na kwotę 326.398,80 zł). 

 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 

W rozdziale tym wydatkowano środki z budŜetu w wysokości łącznej 2.024.013,34 zł, 
realizując plan roczny w wysokości 95,2%, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano 
kwotę 604.566,08 zł, tj. 85,7% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 
1.419.447,26 zł. 

W ramach wydatków bieŜących wydatkowane środki finansowe przeznaczono  
na następujące zadania: 

• prowizje z tytułu sprzedaŜy nieruchomości – prowizji tych nie wypłacono, poniewaŜ  
w 2010 r. nie przeprowadzono Ŝadnego przetargu łącznego na sprzedaŜ 
nieruchomości i wydania zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej  
w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W omawianym 
okresie poniesiono jedynie wydatki w kwocie 2.318 zł, tj. 3,3% planu, na koszty 
ogłoszenia prasowego. PowyŜsze zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji 
Miasta.  
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• w pozycji „wydatki bieŜące” wydatkowano kwotę 513.688,98 zł, co stanowiło 
realizację planu rocznego w 96,9% i było to związane z przygotowaniem 
nieruchomości do zbycia względnie do jej nabycia. Środki przeznaczono na: 
- zakup usług pozostałych – kwota 329.141,74 zł – operaty szacunkowe  

i opracowania geodezyjne niezbędne do sprzedaŜy mieszkań, lokali uŜytkowych 
i garaŜy na rzecz najemców i w drodze przetargów, sprzedaŜy działek 
budowlanych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, 

- róŜne opłaty i składki – kwota 134.262,24 zł – opłaty notarialne i sądowe 
związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami oraz z opłatami z tyt. 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością 
Skarbu Państwa, 

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – kwota łączna 50.285 zł  
– odszkodowanie z tyt. obniŜenia wartości działki na skutek uchwalania zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz przejęcia z mocy prawa działek 
wydzielonych pod drogi. 
PowyŜsze wydatki realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami.  

• wydatki na ogłoszenia prasowe – kwota 11.623,79 zł, tj. 46,5% planu, przeznaczona 
została na ogłoszenia prasowe dotyczące najmu lokali uŜytkowych i garaŜy, 
dzierŜawy gruntów i zbywania prawa własności. Ogłoszenia zamawiane były przez 
Wydział Inwestycji Miejskich.  

Realizowane wydatki inwestycyjne oraz zlecone zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 70095 – Pozostała działalno ść 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości  
326.633,82 zł, tj. 65,9% planu, przeznaczając je na następujące zadania: 

• wydatki związane z eksmisjami – w związku z tym, iŜ nie przeprowadzono Ŝadnej 
eksmisji zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.  

• remont i odtworzenie placów zabaw – wydatkowano kwotę 57.316,26 zł, tj. 95,5% 
planu, na remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Koraszewskiego 
21-25, Katedralna 5-7, ul. Łąkowa 3-3A, ul. Wrocławska 20C, ul. Nysy ŁuŜyckiej 3-5,  
ul. Katowicka 2-14 i 40-42, ul. Mikołaja 4, ul. Dekabrystów 15-21/Dubois 8-14,  
ul. Srebrna 23-29 oraz montaŜ urządzeń zabawowych na placu zabaw przy  
ul. Katowickiej 40-42, 

• rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych – wydatkowano kwotę 
96.846,64 zł, tj. 99,8% planu, na rozbiórki trzech obiektów: przy ul. Sienkiewicza 2,  
ul. 1 Maja 103 i przy ul. Gabriela 3, 

• wydatki bieŜące – wydatkowano kwotę 166.733,93 zł, tj. 51,3% planu, a najwięcej 
przeznaczono na odszkodowania na rzecz osób fizycznych (80.000 zł), na pokrycie 
kosztów róŜnych opłat i składek (43.876 zł) oraz na koszty postępowań sądowych 
(28.382,71 zł),  

• zwrot kaucji mieszkaniowych – w omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 
5.736,99 zł, tj. 44,1% planu. Zwrócono 9 zwaloryzowanych kaucji. Zwrotów 
dokonywano w oparciu o zasady ujęte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 
7.01.2004 r. nr OR.I-0151-4/2004, które regulują tryb postępowania administracyjnego 
przy załatwianiu wniosków o zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych. Stopień 
wykonania planu wynika bezpośrednio z liczby złoŜonych i rozpatrzonych wniosków  
o zwrot kaucji oraz z liczby zawartych ugód sądowych. 
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DZIAŁ 710 – DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 
 

W dziale tym wydatkowano środki z budŜetu miasta w wysokości łącznej 
3.364.975,76 zł, tj. 70,8% planu rocznego, przy czym wydatki bieŜące dotyczyły kwoty 
2.012.021,35 zł, tj. 82,9% planu, a wydatki majątkowe kwoty 1.352.954,41 zł. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco: 
 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzenn ego 

W rozdziale tym wydatkowano środki z budŜetu miasta w wysokości łącznej 
33.049,31 zł, tj. 41,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na opracowania projektowe.  
Kwoty powyŜsze zostały przeznaczone na: 
 
a) Prace realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 
W okresie sprawozdawczym Wydział zrealizował wydatki w łącznej kwocie 24.165,63 zł,  
tj. 48,3% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania: 

• sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb opracowań urbanistycznych dot. 
„prognozy oddziaływania na środowisko dla studium m. Opola” oraz dokonanie analiz 
dla nowej zabudowy (mapy do analiz) – kwota 5.547,23 zł, 

• zakończenie procedury związanej z uchwaleniem MPZP terenów połoŜonych na 
południe od ul. Tarnopolskiej i ogłoszenie ich w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego – kwota 2.400 zł,  

• ogłoszenia prasowe – kwota 1.685,96 zł, 
• zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii (dot. wykonania  

13 opinii na rzecz Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz operatów 
szacunkowych dot. wzrostu wartości nieruchomości) – kwota 14.532,44 zł. 

 
NiŜsze wykorzystanie środków budŜetowych wynikało m.in. z faktu, iŜ dopiero w m-cu 

grudniu 2010 r. pozyskano 27 aktów notarialnych, które były podstawą do wszczęcia 
procedury ustalania opłaty i zlecenia operatów szacunkowych rzeczoznawcom majątkowym. 
Ponadto w okresie sprawozdawczym nie kontynuowano prac nad zmianą mpzp Groszowice 
– Południe, gdyŜ nie została sporządzona nowa koncepcja komunikacji dla m. Opola.  
   
b) Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne 
W okresie sprawozdawczym Biuro zrealizowało wydatki w łącznej kwocie 8.883,68 zł,  
tj.29,6% planu, z przeznaczeniem na: 

• dokumentację geodezyjną dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Gosławice I” Opola oraz „Kanał Ulgi – ulica Krapkowicka” w Opolu  
– kwota 1.308,78 zł, 

• ogłoszenia prasowe dot. 5 mpzp – kwota 673,14 zł, 
• opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do projektu mpzp Wyspy 

Bolko oraz do dokumentu pn. „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze miasta Opola” – kwota 6.901,76 zł, 
 
Biuro Urbanistyczne zakończyło w 2010 r. prace nad 5 planami zagospodarowania 

przestrzennego i zostały one uchwalone przez Radę Miasta Opola – mpzp w rejonie  
ul. A. Struga, ul. Wrocławskiej – J. Kokota, Kanału Ulgi – ul. Krapkowicka oraz Śródmieście 
III i IVa. Przystąpiono takŜe do opracowania mpzp „Gosławice I”, „Okrąglak” oraz w rejonie 
ulic Budowlanych i Nysy ŁuŜyckiej, a takŜe kontynuowano opracowania pozostałych  
18 planów miejscowych, których procedura sporządzania rozpoczęła się w latach ubiegłych. 
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Zakończono takŜe procedurę sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” – Rada Miasta Opola uchwaliła ten dokument w dniu  
26 sierpnia 2010 r. (uchwała nr LXXI/745/10).  
Niepełne wykonanie planu wynikało m.in. ze zmian przepisów prawnych, rozpoczęcia dwóch 
nowych projektów mpzp, które wcześniej nie planowano oraz zmian kadrowych w Biurze. 
 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 57.998,54 zł, tj. 79,5% 
planu, w tym środki miasta w kwocie 34.998,54 zł oraz 23.000 zł w ramach zadań zleconych.  

W ramach poz. „wydatki bieŜące” wydatkowano środki finansowe na wykonanie 
oprawy dowodów zmian z operatu ewidencji gruntów i budynków, mapę zasadniczą w formie 
numerycznej dla obrębu ewidencyjnego Bierkowice, obsługę informatyczną systemu  
GEO–INFO oraz odnowienie dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Wydatki realizowane w tym rozdziale, a dotyczące zadań zleconych, zostały omówione 
oddzielnie. 

 
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 

Na bieŜące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w okresie 
sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości łącznej 476.628,41 zł, realizując plan 
roczny w 99,3%, przy czym z otrzymanych dotacji z budŜetu państwa wydatkowano 
389.798,86 zł, tj. 99,9% planu, natomiast kwotę 86.829,55 zł, tj. 96,5% planu, przeznaczono 
z dochodów własnych miasta.  
 Środki z budŜetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia  
i składki od nich naliczane w wysokości 49.448,67 zł, tj. 97% planu, a w następnej kolejności 
na zakup usług pozostałych w wysokości 15.374,66 zł (najwięcej na opłaty pocztowe  
– 13.815,80), na zakup energii – kwota 9.257,60 zł oraz na zakup materiałów i wyposaŜenia 
– kwota 6.874,12 zł.  
Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 71035 – Cmentarze 

W rozdziale tym wydatkowano środki z budŜetu w wysokości łącznej 1.995.258,86 zł, 
realizując plan roczny w wysokości 99,8%, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano 
zgodnie z planem kwotę 999.999,44 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 995.259,42 zł. 

Wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy obejmowały kwotę  
w wysokości 944.999,44 zł, tj. 100% planu i były przeznaczone dla Zakładu Komunalnego  
Sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania. Wydatki realizowano w formie dopłat 
i wnoszone były zaliczkowo w okresach miesięcznych, z przeznaczeniem na bieŜące 
utrzymanie porządku i czystości na 15-tu cmentarzach komunalnych, czynnych jak  
i zamkniętych. Wydatkowano równieŜ kwotę 49.999,44 zł, na zakup usług remontowych dot. 
naprawy gazonów oraz remontu pieca centralnego ogrzewania w kotłowni kaplicy na 
Cmentarzu Komunalnym Opole – Półwieś. 

W ramach tego rozdziału realizowano równieŜ zadania na podstawie porozumienia  
z organami administracji rządowej oraz zadanie inwestycyjne, co zostało omówione 
oddzielnie.  

 
Rozdział 71078 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 
Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.  
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Rozdział 71095 – Pozostała działalno ść 
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 802.040,64 zł, tj. 37,9% planu, 

przeznaczając je na następujące zadania: 
• Realizacja projektu „Via Regia plus” – wydatkowano kwotę 302.308,01 zł, tj. 78,1% 

planu, a najwięcej, bo 80% całej kwoty, tj. 241.880,25 zł przeznaczono na zakup 
usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Projekt był realizowany  
w ramach Programu dla Europy Środkowej, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
W 2010 r. w ramach tego projektu zlecono i wykonano dwa opracowania  
pn. „Program rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu  
– zarządzanie ruchliwością” oraz pn. „Uwarunkowania demograficzne przemian 
społeczno – gospodarczych w Opolu – rekomendacje dla polityki rozwoju miasta  
w latach 2010-2020”. Pozostałe wydatki dotyczyły podróŜy słuŜbowych i zakupu usług 
związanych z tłumaczeniami wykonanych opracowań. 
PowyŜsze zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju. 

• Wydatki bieŜące – wydatkowano kwotę 142.037,64 zł, tj. 35,5% planu, w tym 
najwięcej, bo 95,7% całej kwoty, czyli 135.877,50 zł na zakup usług dot. wykonania 
ekspertyz, analiz i opinii. 
W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie o zawarcie umowy  
o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie podjęcia odpowiednich prac 
remontowych w HWS "Okrąglak" oraz zarządzania, utrzymania i eksploatacji tej hali  
– z uwagi na to, Ŝe w wymaganym terminie nie wpłynął Ŝaden wniosek, postanowiono 
o przerwaniu prac i rozwiązano umowy zawarte z doradcami w celu realizacji tego 
przedsięwzięcia. 
Dla inwestycji pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu 
Kopernika w Opolu”, w drodze przetargu, wybrana została firma doradcza na 
realizację kompleksowego doradztwa niezbędnego do wyboru partnera prywatnego do 
realizacji tego zadania.  
Na podstawie wykonanej przez firmę analizy prawno – ekonomicznej  wariantów 
realizacji tego przedsięwzięcia oraz systemu obsługi parkingowej stwierdzono, Ŝe 
przeznaczone przez gminę Opole na to zadanie środki w wysokości 5 mln zł, jako 
wkład własny partnera publicznego są niewystarczające dla zapewnienia opłacalności 
przedsięwzięcia dla partnera prywatnego. Po uzyskaniu powyŜszych informacji oraz 
mając na uwadze wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, 
podjęta została decyzja o rezygnacji z realizacji tego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
W ramach pozycji „wydatki bieŜące” wydatkowano równieŜ środki związane  
z poszerzeniem podstrefy Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
i złoŜenie przez miasto Opole wniosku o objęcie terenów przy ul. Wspólnej  
i ul. Wschodniej specjalną strefą ekonomiczną, a takŜe na ubezpieczenie 
nieruchomości targowisk miejskich oraz na odbudowę zniszczonej latarni na 
targowisku miejskim „Centrum”. 
PowyŜsze zadania realizował Wydział Gospodarki  i Promocji Miasta. 

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie. 
 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 
 W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości łącznej 42.101.491,69 zł, co 
stanowiło 94,3% planu rocznego, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 
40.669.414,70 zł, tj. 94,2% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.432.076,99 zł. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco: 
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Rozdział 75011 – Urz ędy wojewódzkie 

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 
3.427.203,45 zł, tj. 98,8% planu rocznego, przy czym w pozycji „wydatki bieŜące” związane  
z realizacją zadań wydziałów UM Opola, wydatkowano kwotę 2.449.636,45 zł, tj. 98,3% 
planu, a na zadania zlecone wydatkowano zgodnie z planem kwotę 977.567 zł. 

W ramach wydatków pochodzących ze środków własnych miasta najwięcej 
wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.863.214,26 zł. 
Pozostałe wydatki bieŜące na kwotę 586.422,19 zł obejmowały m.in.: 

• zakup usług pozostałych – kwota 229.130,78 zł, tj. 39,1% pozostałych wydatków 
(największe wydatki to: opłaty pocztowe – 120.819,45 zł  i ochrona obiektów – kwota 
41.998,01 zł, a takŜe sprzątanie, naprawy i konserwacje, oprawy introligatorskie, wyrób 
pieczątek, wizytówek i inne), 

• opłaty za pobór energii – kwota 116.900 zł, tj. odpowiednio 19,9%, 
• zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 108.781,76 zł, tj. odpowiednio18,5% 

(największe wydatki to: zakup sprzętu i mebli – kwota 33.914,38 zł, zakup  
art. spoŜywczych – kwota 18.272,46 i druków – kwota 14.843,08 zł, a takŜe materiały 
biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, materiały do remontów, 
środki czystości i inne). 

Wydatki realizowane w tym rozdziale jako zadania zlecone zostały one omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 
 W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 5.978.900,57 zł, realizując plan 
roczny w 96,2%, przeznaczając najwięcej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 
wynagrodzeń, bo obejmującą 60,7%, tj. kwotę 3.627.287,08 zł. Pozostałe wydatki bieŜące 
dot. kwoty 2.351.613,49 zł obejmowały m.in.: 

• zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 991.149,71 zł, tj. 42,1% pozostałych wydatków 
(największe wydatki to zakup druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla 
Wydziału Komunikacji – kwota 881.077,78 zł oraz zakupy sprzętu i mebli – kwota 
40.636,12 zł),   

• zakup usług pozostałych – kwota 883.546,95 zł, tj. odpowiednio 37,6%, obejmujące 
głównie zakupy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – kwota 441.035,15 zł,  
a takŜe wydatki na ochronę – kwota 210.000 zł oraz na opłaty pocztowe – kwota 
115.774,58 zł, 

• zakup usług remontowych – kwota 211.520,82 zł, tj. odpowiednio 9% (najwięcej 
wydatkowano na remonty pomieszczeń biurowych, wymianę instalacji elektrycznej oraz 
innych prac remontowych w obiekcie biurowym na Pl. Wolności i ul. Sienkiewicza). 

 
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawac h powiatu) 

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 
1.190.615,84 zł, tj. 91,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na: 

• działalność jednostek pomocniczych – w omawianym okresie wydatkowano łącznie 
kwotę 75.653,97 zł, tj. 94,6% planu, w tym dla poszczególnych dzielnic: 
- Gosławice – kwota 10.775,49 zł, tj. 99,8% planu; najwięcej na „zakupy usług 

pozostałych” – kwotę 4.300 zł (m.in. montaŜ i demontaŜ namiotu festiwalowego, 
wynajem sali, usługi cateringowe) oraz na „zakupy materiałów i wyposaŜenia”  
– kwota 4.075,49 zł (m.in. zakupy nagród na konkursy i art. spoŜywczych),  

- Grudzice – 22.944,56 zł, tj. 98,5% planu; najwięcej na „zakupy materiałów  
i wyposaŜenia” – kwota 10.852,31 zł (m.in. zakupy nagród na konkursy  
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i materiałów papierniczych) oraz na „zakupy usług pozostałych” – kwotę 8.994 zł 
(m.in. usługi transportowe, wydatki związane z organizacjami imprez), 

- Nowa Wieś Królewska – kwota 34.928,29 zł tj. 95,4% planu; najwięcej na „zakupy 
usług pozostałych” – kwotę 28.438,01 zł (m.in. usługi informatyczne i poligraficzne, 
koszty organizowanych imprez, usługi gastronomiczne) oraz na „wynagrodzenia 
bezosobowe” – kwota 3.000 zł (za wykonanie koncertu),  

- Zakrzów – kwota 7.005,63 zł tj. 75,3% planu; najwięcej na „zakupy usług 
pozostałych” – kwotę 2.557,80 zł (m.in. wynajem urządzeń, usługi transportowe) 
oraz na „róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych” – kwota 2.400 zł (dieta przew. 
zarządu dzielnicy) oraz na „zakupy materiałów i wyposaŜenia” – kwota 2.247,75 zł 
(zakupy nagród i upominków oraz zakup art. spoŜywczych). 

• wydatki bieŜące – wydatkowano kwotę 1.114.961,87 zł, tj. 91,6% planu. W ramach  
tej pozycji  przeznaczono na  wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników 
Biura Rady Miasta kwotę 468.324,84 zł, tj. 96,4% planu, a pozostałą kwotę 
646.637,03 zł, na bieŜące funkcjonowanie tego Biura.  
Dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyŜ 
dotyczyły one kwoty 527.450,31 zł, tj. 81,6% pozostałych wydatków dotyczących 
funkcjonowania Biura. W następnej kolejności przeznaczono na „zakup usług 
pozostałych” kwotę 35.249,33 zł (obejmującą m.in. wydatki na usługi gastronomiczne, 
ogłoszenia prasowe, usługi grawerskie, drukarskie, introligatorskie, fotograficzne) oraz 
na „zakup materiałów i wyposaŜenia” kwotę 21.010,32 zł (w tym m.in. na materiały 
biurowe, na zakupy kwiatów, prasy, a takŜe napoje i inne art. spoŜywcze na sesje  
i spotkania). 
Wydatki na bieŜącą obsługę Biura realizował takŜe Wydział Administracyjno  
– Gospodarczy, który wydatkował łącznie kwotę 62.191,29 zł, tj. 98,7% planu, 
przeznaczając najwięcej na zakup energii – kwota 20.000 zł, na zakup usług 
telekomunikacyjnych – kwota 10.000 zł, a takŜe na zakupy materiałów i wyposaŜenia  
– kwota 7.495,09 zł. 

 
Rozdział 75023 – Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości  
24.612.518,75 zł, tj. 96% planu rocznego. Na bieŜące funkcjonowanie Urzędu Miasta Opola 
przeznaczono kwotę 24.097.543,95 zł, realizując plan roczny w 96,9%, a w ramach tych 
wydatków, największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników urzędu oraz składki 
naliczane od tych wynagrodzeń, gdyŜ obejmowały kwotę 20.545.817,12 zł, tj. 99,1% planu.  
Pozostałe wydatki bieŜące, dotyczyły kwoty 3.551.726,83 zł  i obejmowały następujące 
największe pozycje: 

a) zakup usług pozostałych – kwota 665.848,29 zł, co stanowiło 18,7% pozostałych 
wydatków bieŜących – w grupie tej największe pozycje dotyczące funkcjonowania 
urzędu to ochrona obiektów – kwota 276.772,19 zł, co stanowiło 41,6% tych zakupów 
usług, opłaty pocztowe – kwota 162.115,24 zł (odpowiednio 24,3%), prowizje bankowe 
– kwota 37.861,45 zł (odpowiednio 5,7%) oraz „inne pozycje” – dot. m.in. usług 
komunalnych, usług transportowych, usług introligatorskich, ogłoszeń, wyrobu 
pieczątek i wizytówek, 

b) zakup usług remontowych – kwota 456.579,55 zł, co stanowiło 12,9% pozostałych 
wydatków bieŜących, a główną pozycją stanowiły remonty bieŜące budynków Urzędu 
Miasta Opola,  

c) zakup energii – kwota 776.621,49 zł, co stanowiło 21,9% pozostałych wydatków 
bieŜących – obejmują przede wszystkim wydatki za wykorzystaną energię cieplną  
– kwota 259.734,47 zł oraz energię elektryczną – kwota 359.734,47 zł,  
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d) zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 314.039,74 zł, co stanowiło 8,8% pozostałych 
wydatków bieŜących – w grupie tej największe wydatki obejmowały pozycje: zakup 
prasy i ksiąŜek – kwota 68.993,53 zł (co stanowiło 22% tych zakupów materiałów), 
zakup sprzętu i mebli – 54.190,22 zł (odpowiednio 17,3%), zakup paliwa – 44.798,36 zł 
(odpowiednio 14,3%), zakup materiałów biurowych – kwota 41.393,49 zł (odpowiednio 
13,2%) oraz „inne pozycje” dot. m.in. zakupu środków czystości i higieny, części do 
samochodów słuŜbowych, kwiatów, materiałów do remontu, druków czy wydatków na 
BHP, 

e) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 367.494,29 zł, stanowiło 
10,3% pozostałych wydatków bieŜących. 

 
W 2010 r. prowadzono oszczędną gospodarkę finansową Urzędu Miasta Opola, 

wykorzystując środki finansowe w mniejszym wymiarze niŜ zaplanowano. Wydatki bieŜące 
zrealizowano w wysokości 96,9% planu rocznego, a więc oszczędzając 3,1% planowanych 
wydatków, co stanowiło kwotę 772.798,05 zł. 

W poszczególnych pozycjach wydatków bieŜących Urzędu Miasta Opola,  
nie odnotowano w okresie sprawozdawczym realizacji na poziomie 100% planu, a najwięcej 
zaoszczędzono w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie planu 
rocznego 99,1%) i dotyczyło to kwoty 193.937,88 zł, a w dalszej kolejności na zuŜyciu energii 
– 115.765,51 zł, na usługach remontowych – 90.720,45 zł, na zakupach materiałów  
i wyposaŜenia – 79.960,26 zł, na pozostałych usługach – 49.051,71 zł, na zakupach usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 85.772,91 zł, a na telefonii komórkowej  
– 65.030,97 zł .  
PowyŜsze zadania realizował Wydział Administracyjno – Gospodarczy, a takŜe Wydział 
Organizacyjny. 

W rozdziale tym realizowano równieŜ zadanie zaliczone do wydatków bieŜących,  
a dot. realizacji projektu „Profesjonalna kadra samorządowa miasta Opola” którego celem 
było podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez realizację studiów podyplomowych, 
szkoleń eksperckich oraz kursów grupowych dla pracowników samorządowych Urzędu 
Miasta Opola oraz jednostek podległych.  
W 2010 r. wydatkowano kwotę 514.974,80 zł, realizując plan w 67%, w tym najwięcej, bo 
kwotę 402.226,69 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych (m.in. na opłaty czesnego za 
studia podyplomowe dla 90 osób oraz opłaty za 16 szkoleń grupowych dla 239 osób). 
Wydatki obejmowały takŜe wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla koordynatora 
Projektu oraz zakup materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów pomocniczych 
do sprzętu biurowego.  
PowyŜsze zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju. 
 
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 43.673,41 zł,  
tj. 95,9% planu rocznego, przy czym ze środków budŜetu miasta wydatkowano kwotę 
10.462,12 zł, tj. 86,5% planu, a pozostałą kwotę jako zadania zlecone i wg porozumień.  

W ramach wydatków bieŜących zaplanowanych na przygotowanie i przeprowadzenie 
kwalifikacji wojskowej, najwięcej przeznaczono na „zakupy usług pozostałych” – kwota 
7.962,77 zł (m.in. na przesyłki pocztowe i opłaty za plakatowanie obwieszczeń), a następnie 
na zakupy materiałów biurowych wykorzystywanych przy pracach komisji – kwota 
2.199,29 zł. NiŜsze od planowanego wykonanie wydatków wynikało z mniejszej ilości osób 
objętych kwalifikacją wojskową. 
Pozostałe wydatki, realizowane jako zadanie zlecone i wg porozumienia z organami 
administracji rządowej, zostały omówione oddzielnie.  
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Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 
Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 75058 – Działalno ść informacyjna i kulturalna prowadzona za granic ą 

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 9.000 zł, tj. 90% dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z przeznaczeniem na dotację na 
funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.  
 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 

Na zadania związane z promocją miasta wydatkowane zostały środki w wysokości 
989.121,89 zł, tj. 89,6% planu rocznego, a największe wydatki, stanowiące 62,7% tej kwoty, 
zrealizowano w pozycji – zakup usług pozostałych (kwota 620.300,46 zł), a w następnej 
kolejności wydatkowo środki z przeznaczeniem jako dotacje dla stowarzyszeń (kwota 
137.500 zł) i dla fundacji (kwota 65.000 zł).    
Zrealizowane wydatki w zakresie promocji miasta, dotyczyły kosztów jej prowadzenia przez 
Wydział Gospodarki i Promocji Miasta obejmujących m.in.: 
a) przygotowanie wydawnictw i broszur – wykonano m.in. 9.000 egz. planów „Atrakcje 

Opola” w wersji języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i czeskiego, 3.000 egz. 
katalogu gospodarczego „Opole – inwestuj bez granic” w wersji języka polskiego  
i angielskiego, 1.000 egz. publikacji „Opolska Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki” oraz  
50 egzemplarzy albumów „Opole i okolice”.  

b) przygotowanie prezentacji miasta w czasopismach (m.in.):  
- Magazyn POIT Berlin „Polen Aktuelle Reiseininformationen 2010” oraz „Wiadomości 

Turystyczne” – wydanie specjalne na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 
2010 r., 

- „Polish Market” – wydanie specjalne przygotowane m.in. na  EXPO w Szanghaju  
w Chinach 2010 r., 

- „Invest  in Poland” – publikacja PAIiZ przygotowana  na misję inwestycyjną do Chin, 
która odbyła się 12-22 czerwca 2010 r., a w której uczestniczyli przedstawiciel miasta 
Opola, 

-  „Opolski Magazyn Targowy”, które przygotowany został na 36. Opolskie Targi 
Budownictwa „Mój Dom” 2010r., 

- „Gazeta Targowa” VII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz maszyn 
rolniczych, która odbyła się 10-11 lipca 2010 r. w Opolu, 

- „Świat – podróŜe, kultura”, który był kolportowany na Tour Salon w Poznaniu,  
20-23 października 2010 r. 

c) udziału w targach krajowych i zagranicznych (m.in.):    
 Międzynarodowe Targi Turystyczne Praga 3-7 luty 2010 r., 
 Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 10– 14 marca 2010 r., 
 Międzynarodowe Targi  Inwestycyjne MIPIM Cannes 16-19 marca 2010 r., 
 36. Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom” 9-11  kwietnia 2010 r. w Opolu, 
 X Międzynarodowe Targi Turystyki „ W stronę słońca” 6-8 maja 2010 r., 
 37. Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom” 9-10 września 2010 r. w Opolu, 
 Tour Salon Poznań 20-23 października 2010 r. 

d) Działania podjęte w ramach obsługi inwestorów (m.in.): 
-  Udział w targach i misjach gospodarczych: 

- Targi deweloperskie, inwestycyjne MIPIM 2010 w Cannes w terminie 16-19.03. 
2010 r. W targach wzięło udział 17 300 uczestników z 81 krajów oraz  
1.720 wystawców. Gościem honorowym tegorocznych targów była Polska.  
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W trakcie targów prezentowana była oferta inwestycyjna miasta, planowane projekty 
inwestycyjne miasta oraz inwestycje i kierunki rozwoju miasta. Nawiązano kontakt  
z 19 firmami.  

- Misja Inwestycyjna zorganizowana  przez PAIiIZ do Chin w terminie 12-22.06.2010 r. 
Misja objęła następujące miasta: Szanghaj, Chongqing, Changsha, Kanton. 
Podczas seminariów i indywidualnych spotkań z firmami, została przedstawiona 
prezentacja  Opola pod kątem inwestycyjnym. Podczas misji nawiązano kontakt  
z 42 instytucjami, organizacjami i firmami.  

-  Promocja ofert inwestycyjnych. 
W trakcie 2010 r. prowadzone były na bieŜąco działania związane z obsługą 
inwestorów. Promowane były tereny w ramach ofert inwestycyjnych na działalność 
produkcyjną, usługową – hotelarską i usługową – handel oraz projekty PPP. 

-  Inne działania podjęte w ramach obsługi inwestorów. 
W ramach strategii promocyjnej dodano nowy priorytet, a mianowicie pozyskanie 
inwestorów z  branŜy BPO oraz deweloperskiej budującej biura. Firma KPMG 
przygotowała raport nt. atrakcyjności Opola jako lokalizacji sektora BPO/SSC 
„Analysis of attractiveness of the City of Opole as a location for SSC,BPO”. 
Nawiązano rozmowy oraz prowadzono je z róŜnymi inwestorami, były to (m.in.): 

- tajwańska firma z branŜy elektronicznej zainteresowana budową fabryki w Opolu 
oraz realizacji oświetlenia ledowego ulic i WieŜy Piastowskiej,  

- amerykańska firma z branŜy samochodowej zainteresowana SSE,  
- francuska firma deweloperska zainteresowana budową biurowców lub hoteli, 
- polski deweloper zainteresowany budową biurowca w SSE, 
- polski deweloper wykonujący konstrukcje budowlane, 
- firma z branŜy BPO zainteresowana inwestycją na terenie Opola, 
- chińskie firmy z branŜ: tworzyw sztucznych, maszynowej i odzieŜowej, 
- polski inwestor zainteresowany budową Aquaparku. 

e) Inne działania związane z promocją miasta m.in.: 
 Współudział z Opolską Izbą Gospodarczą w przygotowaniu uroczystości wręczenia 

Srebrnych i Złotych Laurów Umiejętności i Kompetencji, która odbyła się 7 stycznia 
2010 r. w Filharmonii Opolskiej,  

 Współorganizacja Międzynarodowego Forum Gospodarczego – Śląsk 2010 w Hotelu 
Mercure, które odbyło się w dniach 25-27.02.2010 r. W Forum wzięli udział 
przedstawiciele 65 krajów. W hotelu Mercure zostało wystawione nowe stoisko 
promocyjne Opola (wersja gospodarcza), wraz z nowymi folderami i płytami 
gospodarczymi CD. W drugim dniu Forum odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
instytucji dyplomatycznych oraz firm zagranicznych. Nawiązano współpracę  
z Ambasadą Pakistanu, Ambasadą Nigerii, Ambasadą Indonezji, Ambasadą Egiptu, 
Ambasadą Japonii oraz Japońską Organizacją Handlu Zagranicznego. 
Na spotkaniu została przedstawiona prezentacja nt. potencjału gospodarczego 
miasta Opola, 

 Współpraca z Izbą Gospodarczą „Śląsk” przy organizacji „Gali Biznesu”, która odbyła 
się 6 marca 2010r. w Filharmonii Opolskiej, 

 Współpraca przy organizacji odsłonięcia gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki na 
opolskim Rynku (w czasie Dni Opola gwiazdę odsłonił zespół „DŜem”), 

 Przygotowanie pikniku dla mieszkańców miasta na Placu Wolności, z okazji Święta  
3 Maja, 

 Prezentacja miasta Opola w Ambasadzie RP w Rzymie w dniach 4-8 maja 2010 r.  
z okazji obchodów Święta Narodowego 3 Maja (prezentacja gospodarczą miasta  
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– katalogi gospodarcze, płyty CD, stoisko promocyjne miasta Opola, film o Opolu 
oraz moŜliwości degustacji regionalnych opolskich potraw), 

 Przygotowanie programu artystycznego „Cztery strony świata, czyli podróŜe Martyny” 
w czasie X Międzynarodowych Targów Turystyki „W stronę słońca”, które odbyły się 
w dniach 6-8 maja 2010 r. w Opolu, 

 Przygotowanie w dniu 22 sierpnia 2010r. Dnia Opola na Krakowskim Rynku w czasie 
XXXIV Targów Sztuki Ludowej zorganizowanych przez Fundację „Cepelia” Polska 
Sztuka i Rękodzieło. W ramach Dnia Opola zaprezentowały się Filharmonia Opolska, 
Opole Gospel Choir, Teatr Ekostudio – musical o Opolu oraz Zespół Take Style,  

 Organizacja wspólnie z Nową Trybuna Opolską Festiwalu Opolskich Smaków  
w dniach 21 i 29 sierpnia 2010 r., w którym udział wzięło ośmiu przedstawicieli 
gastronomii opolskiej i opolscy rzemieślnicy.  

 
f) Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wydatkowanie kwoty 202.500 zł jako 
dotacje na realizacje następujących zadań: 

 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2810 Fundacja „Flota Świętego 
Mikołaja” 

Rozśpiewane Opole Karaoke Maxxx  
Festiwal 65.000 

2 2820 Stowarzyszenie „Silesiana Festiwalowe Grand Prix Polski Opole 
Silesiana 2010 

15.000 

3 2820 Polskie Stowarzyszenie 
Perkusyjne w Opolu 

Młode Opole – przegląd twórczości 
artystycznej „Młode Opole” 15.000 

4 2820 Polskie Stowarzyszenie 
Perkusyjne w Opolu 

XVIII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny 
– Opole Drum Fest 100.000 

5 2820 Opolska Izba Gospodarcza 
w Opolu 

Organizacja szkoleń i warsztatów (w tym 
specjalistycznych) wspomagających 

zakładanie (prowadzenie) działalności 
gospodarczej 

7.500 

 
Rozdział 75095 – Pozostała działalno ść 

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości  
5.833.823,16 zł, tj. 85,2% planu rocznego, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano 
kwotę 4.401.746,17 zł, tj. 81,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.432.076,99 zł. 

W ramach wydatków bieŜących wydatkowane środki finansowe przeznaczono  
na następujące zadania: 
 
1) Wydatki bie Ŝące – zrealizowano je w łącznej wysokości 1.621.779,78 zł, tj. 87,7% planu 
rocznego, przy czym obejmują one wydatki zrealizowane przez: 
 
a) Wydział  Administracyjno – Gospodarczy – kwota 1.494.112,72  zł, tj. 87,7% planu,  

a najwięcej przeznaczono na:  
• zakup usług pozostałych – kwota 806.835,53 zł, tj. 54% tych wydatków, a najwięcej 

na: naprawy i konserwacje – 191.037,94 zł, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta  
– 164.605,10 zł, współpracę z zagranicą – 130.763,98 zł, na opłaty pocztowe  
– 77.234,55 zł oraz na opracowanie ratingu krajowego miasta Opola – 48.800 zł,  

• zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 210.804,83 zł (najwięcej przeznaczono  
na zakup sprzętu i mebli – 45.681,59 zł, a takŜe na zakup art. spoŜywczych  
i na współpracę z zagranicą), 

• wynagrodzenia bezosobowe – kwota 188.975,50 zł.  
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b) Biuro Spraw Międzynarodowych – kwota 89.022,84 zł, tj. 84,8% planu, przeznaczając  
na realizację zadań publicznych zakresie rozwoju kontaktów i współpracy 
międzynarodowej:  

• dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
do realizacji stowarzyszeniom – wydatkowano kwotę 80.073,90 zł, na następujące 
zadania:  

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2820 Towarzystwo Przyjaciół Opola 
Wizyta programowa delegacji Zarządu 

Klubu Przyjaciół Opola z Potsdamu  
– obchody pięciolecia współpracy 

1.584 

2 2820 
Towarzystwo Przyjaciół 

Państwowej Szkoły Muzycznej  
im. Fryderyka Chopina w Opolu 

"W hołdzie Chopinowi" - młodzi opolscy 
pianiści mieszkańcom partnerskiego 

Roanoke 
8.000 

3 2820 Ochotnicza StraŜ PoŜarna Opole 
-Bierkowice 

Wymiana doświadczeń ratowniczych 
straŜaków miast partnerskich Opola  

i Ingolstadt 
5.000 

4 2820 Towarzystwo Przyjaciół Opola Klubowe warsztaty twórcze artystów 
plastyków z Poczdamu i Opola 

3.024,90 

5 2820 Towarzystwo Alternatywnego 
Kształcenia 

Świat dziecka: polsko-francuskie 
impresje plastyczne 

5.600 

6 2820 
Związek Polskich Artystów 
Plastyków „Polska Sztuka 

UŜytkowa”.  Okręg w Opolu 

Międzynarodowe Spotkania Malarskie 
„Kędzierzyn-Koźle 2010” 2.000 

7 2820 Opolski Klub Motocykli Dawnych 
„SM” 

Międzynarodowy  
i Ogólnopolski Festiwal Motocykli 

Dawnych w Opolu 
3.800 

8 2820 Ochotnicza StraŜ PoŜarna. Oddział 
Ratownictwa Wodnego w Opolu 

Wymiana doświadczeń ratowniczych 
straŜaków miast partnerskich Opola i 

Mülheim an der Ruhr 
8.000 

9 2820 Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Policji. Region III Korona w Opolu 

Międzynarodowe spotkanie delegacji 
zagranicznych z Węgier, Rumunii, 
Niemiec, Ukrainy, Francji, Słowacji, 
zrzeszonych w Międzynarodowym 

Stowarzyszeniu Policji 

6.000 

10 2820 
Związek Polskich Artystów 
Plastyków „Polska Sztuka 
UŜytkowa”. Okręg w Opolu 

Międzynarodowy Plener Malarski 
"Moszna - Zamek 2010" 4.000 

11 2820 Związek Polskich Artystów 
Plastyków. Okręg Opolski 

VII Międzynarodowy Plener Malarski 
"Góra Św. Anny 2010" 2.000 

12 2820 Związek Polskich Artystów 
Plastyków. Okręg Opolski 

X Międzynarodowy Plener Ceramiczno 
-Malarski "Paczków 2010" 1.000 

13 2820 Związek Polskich Artystów 
Plastyków. Okręg Opolski 

XIII Międzynarodowy Plener Malarski 
"Głuchołazy 2010" 2.000 

14 2820 Związek Polskich Artystów 
Plastyków. Okręg Opolski 

IX Międzynarodowy Plener 
Rzeźbiarsko-Ceramiczny "Dylaki 2010" 5.000 

15 2820 
Stowarzyszenie Ochotniczych 

Hufców Pracy. Terenowy Oddział 
w Opolu 

Litewsko-polski obóz turystyczno  
-rekreacyjno-sportowy w mieście 

partnerskim Alytus 
8.000 

16 2820 Stowarzyszenie "Opolski Projektor 
Animacji Kulturalnych" Miasto – Plener 4.465 

17 2820 Towarzystwo Alternatywnego 
Kształcenia 

Udział młodzieŜowej grupy teatralnej  
w Międzynarodowym Festiwalu 

Teatralnym "Europa Giovani" w mieście 
partnerskim Carrara 

8.000 

18 2820 Społeczne Towarzystwo 
Artystyczne 

Udział Teatru Jednego Wiersza  
w 17. International Theatre Festival  

w Poczdamie 
2.600 
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• zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatkowano kwotę 8.948,94 zł, tj. 59,7% 

planu na dokonanie przekładu 28 pism i zestawów dokumentacji. 
 

c) Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – wydatkowano kwotę 
38.644,22 zł, tj. 96,6% planu, przeznaczając ją przede wszystkim potrzeby bieŜącego 
funkcjonowania Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (m.in. na zakupy usług  
– kwota 14.502,71 zł oraz na zakupy materiałów i wyposaŜenia – kwota 7.941,51 zł). 
Przeznaczono takŜe kwotę 15.000 zł, jako dotację celową z budŜetu na finansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 

 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2820 Stowarzyszenie „Opolskie Lamy” 
Kampania promocyjna-Centrum Kultury 

Oleska 45  i Miejskie Centrum  
Organizacji Pozarządowych  
–  www.trzecisektor. opole.pl 

10.000 

2 2820 
Stowarzyszenie Opolski Klub 

Biznesu 

Kampania promująca moŜliwości 
przekazania 1% podatku na 

Organizacje PoŜytku Publicznego 
działające w Opolu 

5.000 

 
2) Obsługa Urz ędu  Miasta  – wydatkowano kwotę w wysokości 699.911,55 zł, tj. 96,2% 
planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem 
pracowników obsługi Urzędu Miasta Opola (wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  
a takŜe wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).  
Wydziałem realizującym był Wydział Organizacyjny i Wydział Administracyjno  
– Gospodarczy. 
 
3) Udział w stowarzyszeniach i organizacjach (skład ki członkowskie)  – wydatkowano 
kwotę 110.359,28 zł, tj. 96% planu rocznego, w tym kwotę 108.974,28 zł na naleŜne składki 
członkowskie dla organizacji do których naleŜy miasto Opole, w tym: Stowarzyszenie Gmin 
Polskich Euroregionu Pradziad – 31.550,75 zł, Związek Powiatów Polskich – 12.599,20 zł, 
Związek Miast Polskich – 24.039,27 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 36.413,40 zł, 
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” – 600 zł, i Stowarzyszenie Szlak Staropolski 
– 3.771,66 zł, a takŜe kwotę 1.385 zł w ramach pozycji „zakup usług pozostałych” (udział 
miasta w zgromadzeniach związków miast).  
W okresie sprawozdawczym rozwiązane zostało stowarzyszenie „Na kupieckim szlaku”,  
a pozostały majątek przeznaczono do podziału pomiędzy członków (w stosunku 
proporcjonalnym do wnoszonych składek członkowskich w ciągu całego okresu) – miasto 
Opole otrzymało kwotę 18.480 zł. 
Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta. 
 
4) Zakup programów i akcesorii komputerowych  – wydatkowano kwotę 400.437,70 zł,  
tj. 99,5% planu rocznego, na zakupy akcesoriów komputerowych i nowego oprogramowania 
oraz na aktualizację i utrzymanie istniejącego oprogramowania. 
 
Pozostałe wydatki, dot. zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych zostały 
omówione oddzielnie.  
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DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
 
Rozdział 75101 – Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 
prawa 
Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  
Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw, wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refere nda gminne, powiatowe  
i wojewódzkie  
Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.  
 
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 
 
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne  
Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.  
 
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 
 
 Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, wydatkowane zostały środki  
z budŜetu miasta w wysokości łącznej 18.183.422,69 zł, realizując plan w 98%, przy czym na 
wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 17.128.705,93 zł, tj. 98,2% planu, a na wydatki 
majątkowe kwotę 1.054.716,76 zł. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco: 
 
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji 

W rozdziale tym wydatkowano środki zgodnie z planem w wysokości 250.000 zł, 
przeznaczając je na dodatkowe słuŜby patrolowe w czasie ponadnormatywnym, 
zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Opolu i prowadzone na terenie miasta.  
W okresie sprawozdawczym, w ramach dodatkowych słuŜb patrolowych brało udział  
166 funkcjonariuszy, którzy wykonali łącznie 1.250 słuŜb ośmiogodzinnych.  

 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej 
 W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 11.930.166,95 zł, tj. 100% planu 
rocznego, przy czym ze środków własnych i wg porozumień, wydatkowano kwotę 
105.544,13 zł, a ze środków budŜetu państwa kwotę 11.326.736,82 zł. Na wydatki 
majątkowe przeznaczono kwotę 497.886 zł. 
 

W ramach środków własnych realizowano zadanie „pobór wody do celów gaśniczych” 
przez Komendę Miejską PSP w Opolu, na co wydatkowano kwotę 5.838,13 zł, realizując 
plan w 58,4%, natomiast w ramach porozumienia między jednostkami samorządu 
terytorialnego (ze Starostwem Powiatowym w Opolu), wydatkowano kwotę 99.706 zł,  
tj. 99,7% planu, na zakup sorbentów, neutralizatorów, środków pianotwórczych oraz środków 
ochrony osobistej do prowadzenia akcji ratowniczych.  

Komenda Miejską PSP w Opolu pozyskiwała takŜe dodatkowe dochody, które 
gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano 
kwotą łączną 46.332,91 zł, w tym z BO kwotą 9.788,65 zł oraz z uzyskanych przychodów 
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własnych kwotę 36.544,26 zł (przede wszystkim jako darowizny i odszkodowania z firm 
ubezpieczeniowych). 
W omawianym okresie wydatkowano kwotę łączną 45.250,34 zł, przeznaczając na wydatki 
bieŜące kwotę 39.515,35 zł (na zakup materiałów i wyposaŜenia – 18.760,99 zł i na zakup 
usług remontowych – 19.254,36 zł), a na wydatki inwestycyjne kwotę 5.734,99 zł. 

Pozostałe wydatki realizowano tym rozdziale jako zadania zlecone oraz zadania 
inwestycyjne, stąd zostały omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 75412 – Ochotnicze stra Ŝe poŜarne 

W rozdziale tym wydatkowano środki z budŜetu w wysokości łącznej 394.939,46 zł, 
realizując plan roczny w wysokości 92,1%, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano 
kwotę 369.065,79 zł, tj. 91,8% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 25.873,67 zł. 
 Wydatki bieŜące związane były z bieŜącymi potrzebami czterech Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego. Środki finansowe przeznaczono przede 
wszystkim na realizację następujących wydatków: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 62.284,59 zł, tj. 16,9% ogółu 
wydatków bieŜących dot. wypłat wynagrodzeń z tyt. umów zleceń podpisanych  
z gospodarzami straŜnic i mechanikami samochodowymi, 

• zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 89.240,16 zł, tj. odpowiednio 24,2%.  
W ramach tej kwoty najwięcej wydatkowano na maski powietrzne i butle  
– 18.320,80 zł, na przewody hydrauliczne – 12.589,18 zł oraz na zakup paliwa do 
samochodów i sprzętu – 9.638,32 zł. Pozostałe wydatki obejmowały róŜne zakupy 
wyposaŜenia i materiałów do posiadanego sprzętu poŜarniczego, 

• zakup energii – kwota 86.167,94 zł, tj. odpowiednio 23,3%, 
• zakup usług remontowych – kwota 38.737,10 zł, tj. odpowiednio 10,5%. W ramach  

tej kwoty najwięcej wydatkowano na przeglądy i konserwacje sprzętu hydraulicznego 
i ratowniczego oraz aparatów powietrznych – 13.739,33 zł, na remonty i naprawy 
samochodów – 7.617,11 zł, a takŜe na naprawę autopompy – 3.116,83 zł,  

• róŜne opłaty i składki – kwota 38.852,20 zł, tj. odpowiednio 10,5%. Pozycja  
ta obejmuje zapłacone ubezpieczenia, a dominują składki ubezpieczenia pojazdów  
i łodzi – 23.802,20 zł, ubezpieczenia straŜaków od następstw nieszczęśliwych 
wypadków – 9.854 zł oraz ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń – 5.196 zł. 

 
W Ochotniczych StraŜach PoŜarnych łącznie z jednostką ratownictwa wodnego,  

na koniec 2010 r. czynnych straŜaków było 185, członków wspierających 28, a członków 
honorowych 19. Najwięcej, bo 55 czynnych straŜaków, tj. 29,7% ogólnego stanu osobowego 
było w OSP Grudzice, a w następnej kolejności w OSP Szczepanowice – 38 straŜaków,  
tj. odpowiednio 20,5%, natomiast w jednostce ratownictwa wodnego czynnych członków było 
29. 
W okresie sprawozdawczym wyjazdów do poŜarów było 71, do powodzi 60, do podtopień 41, 
do wypadków drogowych 20 oraz 56 do zabezpieczeń i róŜnych zagroŜeń. StraŜacy 
uczestniczyli w 36 szkoleniach z udziałem sprzętu, w róŜnych pokazach – 33, w ćwiczeniach  
– 74 oraz w zawodach – 7.  
Zadania Ochotniczych StraŜach PoŜarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego. 
Realizacja zakupów inwestycyjnych została omówiona oddzielnie.   
 
Rozdział 75414 – Obrona cywilna 

Na bieŜące potrzeby obrony cywilnej wydatkowano środki w łącznej wysokości 
18.383,94 zł, realizując plan roczny w 91,9%. W ramach tych wydatków przeznaczono 
najwięcej na zakupy materiałów i wyposaŜenia – kwota 11.273,41 zł (przede wszystkim na 
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zakupy radiotelefonów Motorola – 7.015 zł oraz na  zasilacze sieciowo-akumulatorowych  
– 3.294 zł) oraz na zakupy usług remontowych – 7.110,53 zł (najwięcej na naprawę instalacji 
antenowej i przegląd radiotelefonów – 4.294,53 zł oraz na montaŜ radiotelefonu – 1.962 zł). 
Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego. 
 
Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wo dnego  

Wydatkowano kwotę 155.000 zł, tj. 99,7% planu, z przeznaczeniem na wydatki 
związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim przez ratowników trzech akwenów wodnych 
połoŜonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko I). Zadanie realizowało Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego w Opolu, które wygrało konkurs 
ofert i otrzymało dotację na ten cel, jako podmiot nie zaliczany do sektora finansów 
publicznych.  
Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.  

 
Rozdział 75416 – Stra Ŝ Miejska  

W rozdziale tym wydatkowano środki z budŜetu w wysokości łącznej 4.284.315,02 zł, 
realizując plan roczny w wysokości 97,8%, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano 
kwotę 3.976.653,18 zł, tj. 98,8% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 
307.661,84 zł. 
Na potrzeby bieŜące StraŜy Miejskiej, powołanej do ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w mieście, wydatkowane zostały środki z budŜetu w wysokości 3.957.153,18 zł, 
tj. 98,8% planu, przeznaczając je na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.268.803,11 zł, tj. 99,9 % planu,  
- pozostałe wydatki          688.350,07 zł, tj. 93,9 % planu.  

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatków przeznaczono na materiały  
i wyposaŜenie – kwota 158.066,24 zł, co stanowiło 23% tych wydatków (dominują  
tu wydatki na paliwo – 62.352,76 zł, na sorty mundurowe  – 24.909,45 zł oraz na 
wyposaŜenie i sprzęt – 19.126,90 zł), na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 
134.579,22 zł, tj. odpowiednio 19,6% (ekwiwalenty za odzieŜ i za jej pranie), na zakup usług 
pozostałych – kwota 69.864,44 zł, tj. odpowiednio 10,1% oraz na odpis na ZFŚS – kwota 
68.724,33 zł, tj. odpowiednio 10%.  

Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej w Opolu wykonywali zadania słuŜbowe wynikające  
z potrzeb i uprawnień ustawowych oraz z wydanych na ich podstawie rozporządzeń oraz 
prawa miejscowego, w formie patroli zmotoryzowanych i pieszych oraz pełnili słuŜbę dyŜurną 
i obsługę monitoringu. W okresie sprawozdawczym koncentrowano się głównie  
na zapewnieniu porządku i spokoju oraz czystości w miejscach publicznych.  

Wykonując swoje obowiązki słuŜbowe funkcjonariusze StraŜy podejmowali m.in. 
następujące działania: 
- udzielono 40.842 pouczeń osobom, które popełniły wykroczenia (głównie w zakresie 

bezpieczeństwa w komunikacji, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, porządku 
publicznego, bezpieczeństwa osób i mienia), 

- skierowano 168 wniosków o wszczęcie postępowania przez Sąd Grodzki, 
- 974 razy stosowano urządzenie blokujące koła samochodu w związku z nieprawidłowym 

parkowaniem pojazdów, 
- usunięto 57 pojazdów z drogi w trybie art. 50a i 130a prawa o ruch drogowym, 
- doprowadzono 237 osób do wytrzeźwienia lub do miejsca zamieszkania,  
- ujawniono 17 przestępstw, a ujętych sprawców przekazano policji, 
- zabezpieczono 176 miejsc róŜnych zdarzeń, 
- ukarano mandatami karnymi 2.716 osób na łączną kwotę 209.354 zł.  
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W 2010 r. funkcjonariusze StraŜy Miejskiej podjęli na terenie miasta Opola  
25.100 interwencji oraz przeprowadzili 293.789 kontroli, w tym dotyczących m.in. porządków 
– 899.495, terenów zieleni – 55.574, parkingów niestrzeŜonych – 40.148, ciągów 
komunikacyjnych – 37.632 oraz obiektów handlowych pod kątem spoŜywania alkoholu  
– 32.644.  

Główne zadania wykonywane przez StraŜ Miejską związane były z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej miasta Opola. Realizowane 
one były we współpracy przede wszystkim z policją, a takŜe z wydziałami Urzędu Miasta 
Opola, z jednostkami podległymi temu urzędowi, administratorami i zarządcami 
nieruchomości oraz z osobami fizycznymi.  

W ramach współpracy z policją przeprowadzono 464 wspólnych patroli, a takŜe 
wykonywano 2.086 wspólnych akcji prewencyjnych. Szczególną uwagę poświecono 
profilaktyce szkolnej – funkcjonariusze przeprowadzili 437 prelekcji w szkołach, których 
tematem były zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci oraz prelekcje dotyczące 
ekologii, gospodarki odpadami oraz segregacji śmieci. Równocześnie przeprowadzono  
2.816 patroli szkolnych, mających charakter prewencyjny.  

Do bieŜącej pracy wykorzystywano takŜe prowadzony monitoring miasta, ujawniając 
wielu sprawców dewastacji mienia, pobicia i kradzieŜy.  

W okresie sprawozdawczym StraŜ Miejska wydatkowała równieŜ środki z Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 19.500 zł,  
tj. 100% planu, na przeprowadzenie cyklu szkoleń pn. „Bezpieczna kobieta”.  
Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona oddzielnie. 
 
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych  

Na bieŜące potrzeby obrony cywilnej wydatkowano środki w łącznej wysokości 
1.130.617,32 zł, realizując plan roczny w 83,8%, przy czym z budŜetu państwa zrealizowano 
kwotę 994.552,12 zł,  a pozostała kwota  136.065,20 zł stanowiła dofinansowanie z budŜetu 
miasta. 
W poszczególnych pozycjach zrealizowano następujące wydatki: 

• inwentaryzacja terenowa linii zasięgu powodzi z maja 2010 r. na terenie miasta Opola 
– wydatkowano zgodnie z planem kwotę 7.650 zł – odbiór prac nastąpił w dniu 
28.06.2010 r. Zadanie realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji  
i Kartografii, 

• wydatki bieŜące – wydatkowano kwotę 128.415,20 zł, tj. 37,1% planu rocznego, 
przeznaczając najwięcej na „zakupy usług pozostałych” bo kwotę 63.177,66 zł 
(dominują pozycje: wywóz odpadów z terenów zalanych – 15.375,40 zł, usługi 
transportowe – 14.132,12 zł oraz usługi cateringowe – 13.642,12 zł) oraz na „zakupy 
materiałów i wyposaŜenia”, obejmujące kwotę 62.740,06 zł (m.in. zakupiono łóŜka 
polowe, koce i geowłókninę za 37.123,38 zł, a takŜe paliwo, piasek, obuwie gumowe  
i inny sprzęt wykorzystywany podczas powodzi).  
Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

 
Pozostałe wydatki realizowano tym rozdziale jako zadanie zlecone i własne oraz zadanie 
inwestycyjne, stąd zostały omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 75495 – Pozostała działalno ść  

Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano kwotę 20.000 zł, tj. 66,7% 
planu, przeznaczając ją (w formie dotacji), dla następujących organizacji: 
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L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2810 Fundacja PROLEGE Kampania społeczna „Tak sobie Ŝycia nie 
ustawisz” 10.000 

2 2820 Stowarzyszenie IMMACULATA  „Nieobozowe lato, czyli wakacje  
w mieście” 5.700 

3 2820 Stowarzyszenie Polski Czerwony 
KrzyŜ 

„Bezpiecznie do szkoły – szkolenie  
z zakresu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz pierwszej pomocy  
dla dzieci uczęszczających do szkół 

podstawowych” 

4.300 

 
NiŜsze wykonanie planu wynikało z faktu, iŜ Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum  

nr 5 nie wykorzystało w terminie przyznanej kwoty 10.000 zł i zwróciło dotację do Urzędu 
Miasta Opola.  Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego. 
 
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYC ZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
 
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatko wanych nale Ŝności bud Ŝetowych 

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej  
493.885,21 zł, tj. 69,2% planu rocznego. W ramach powyŜszej kwoty wydatkowane zostały 
środki finansowe z przeznaczeniem: 

• na opłacenie prowizji z tyt. opłaty targowej i opłaty skarbowej w kwocie  
łącznej 72.878,50 zł, co stanowiło 66,3% planu rocznego. 
Wysokość prowizji z tyt. opłaty targowej była uzaleŜniona od wielkości zebranych 
opłat – dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., który pobierał te opłaty wydatkowano 
kwotę 48.974,50 zł, tj. 61,2% planu.  
Na opłacenie prowizji z tyt. opłaty skarbowej wydatkowano kwotę 23.904 zł, tj. 79,7% 
planu, a najwięcej dla następujących realizatorów: Ośrodek Informacji Woj. Bank 
Danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (13.513 zł), Starostwo 
Powiatowe w Opolu (8.349 zł) i Urząd Pocztowy w Opolu (1.803 zł). 
Zadanie realizował Wydział Finansowo – Księgowy. 

 
• na „wydatki bieŜące” – ujęto wydatki na potrzeby związane z poborem podatków  

i opłat oraz róŜnych naleŜności podatkowych w wysokości 421.006,71 zł, tj. 69,7% 
planu. 
Wydatki dot. poboru podatków obejmowały kwotę 381.004,36 zł, tj. 94,3% planu, przy 
czym najwięcej przeznaczono na wydatki dot. opłaty pocztowej związanej z poborem 
podatków i opłat oraz róŜnych naleŜności podatkowych, a takŜe kosztów 
egzekucyjnych i prowizji bankowych, bo kwotę 239.190,82 zł, a na wynagrodzenia  
i prowizje (wraz pochodnymi) dla poborców podatkowych oraz na wynagrodzenia 
bezosobowe dla osób wykonujących prace zlecone związane z poborem podatków  
i opłat wydatkowano kwotę 139.113,54 zł.  
PowyŜsze zadanie realizował Wydział Administracyjno – Gospodarczy.  
Pozostałe zdania realizował Wydział Finansowo – Księgowy, który wydatkował kwotę 
łączną 40.002,35 zł, tj. 20% planu, przeznaczając kwotę 38.698,40 zł na opracowanie 
uzupełnienia danych Ewidencji Opisowej Nieruchomości (EON)  w systemie KSAT na 
podstawie danych z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) przekazanych  
w strukturze pliku SWDE oraz kwotę 1.303,95 zł na odsetki. 
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DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  
 
Rozdział 75702 – Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jednostek 
samorz ądu terytorialnego 
W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 5.553.274,72 zł, realizując plan 
roczny w 96,3%, z przeznaczeniem na: 

• odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje komunalne miasta 
Opola) – kwota 1.133.416,60 zł, 

• odsetki od posiadanych krajowych kredytów i poŜyczek – kwota 3.173.448,80 zł, 
• odsetki od posiadanych zagranicznych kredytów (Europejski Bank Inwestycyjny)  

– kwota 1.243.246,08 zł, 
• prowizje z tyt. zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem na termomodernizację 

budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 – kwota 3.163,24 zł. 
 
DZIAŁ 758 – RÓśNE ROZLICZENIA  
 
Rozdział 75832 – Cz ęść równowa Ŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 

W 2010 r. wydatkowano zgodnie z planem kwotę 8.695.207 zł, jako naleŜną wpłatę 
środków do budŜetu państwa, a wynika to z faktu, iŜ dochody podatkowe, liczone jako 
udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające  
na 1 mieszkańca miasta, przewyŜszały ustalony próg związany ze średnim wskaźnikiem 
ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju. 
 
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIE KA 
WYCHOWAWCZA 

 
Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budŜetową zadania oświatowe w budŜecie 

miasta Opola realizowane są w dwóch działach: 
• 801 – Oświata i wychowanie, 
• 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 

 
Część opisowa sprawozdania z wykorzystania środków budŜetowych na zadania oświatowe 
w budŜecie miasta Opola za 2010 rok traktować będzie wydatki w oświacie jako całość, bez 
podziału na działy. Taki sposób przedstawienia wydatków pozwoli oddać obraz faktycznych 
kosztów oświaty w poszczególnych jednostkach oświatowych w mieście Opolu.  
W dalszym ciągu Minister Edukacji Narodowej w swym rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 
2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U. Nr 222, poz. 1756) podtrzymuje zasadę 
podziału zadań oświatowych na: 

• zadania szkolne, 
• zadania pozaszkolne. 

W zakresie udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych 
obowiązuje zapis art. 90 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). W myśl zapisu dotyczącego wysokości 
udzielanych dotacji dokonano podziału szkół na placówki: 

• realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 
• pozostałe jednostki, tzn: szkoły policealne oraz przedszkola. 
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Uchwałą Nr LX/619/09 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2009 r. wraz  
z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych w 2010 roku ostatecznie 
zaplanowano wydatki w wysokości 195.566.493 zł. 
Źródłem finansowania tych zadań były: 

• subwencja oświatowa  122.896.980 zł 
• dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  

na realizację własnych zadań bieŜących gmin 527.464 zł 
• dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieŜące realizowane  

na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu  
terytorialnego 215.000 zł 

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa  
w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności  
w ramach budŜetu środków europejskich 3.999.502 zł 

• środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin  
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów  
województw, pozyskane z innych źródeł  839.779 zł 

• dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań  
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.250 zł 

• środki własne budŜetu miasta 67.081.518 zł 
 
Jak wynika z powyŜszych danych, subwencja oświatowa stanowi 62,8% planowanych  
w dziale 801 i 854 wydatków ogółem, środki pozabudŜetowe 2,9%, a środki budŜetowe 
miasta stanowią 34,3% wydatków ogółem. 
Wydatkowano w roku budŜetowym kwotę 192.730.040,52 zł, co stanowi 98,5% planu 
rocznego, w tym: 

• Wydatki bieŜące 191.052.925,35 zł 
z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne 141.876.156,21 zł 
- remonty  1.039.935,32 zł 
- dotacje do szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych 19.091.620 zł 
- pozostałe wydatki bieŜące 29.045.213,82 zł 

• Wydatki inwestycyjne z załączników nr 10 i 11 1.677.115,17 zł 
 
W ramach planu wydatków zrealizowano ponadto: 

• Wydatki na realizację własnych zadań bieŜących gmin 477.905,41 zł 
• Wydatki na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 262.313,90 zł 
• Wydatki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin  

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów  
województw ze środków pozyskanych z innych źródeł  589.393,79 zł 

• Wydatki ze środków dotacji celowych w ramach programów  
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,  
lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich  1.771.384,64 zł 

• Wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budŜetu  
państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  
ustawami 6.250 zł 
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Bior ąc pod uwag ę wykonanie ogółem w działach 801 – O świata i wychowanie oraz  
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, udzia ł subwencji o światowej wyniósł 
63,8%, środków pozabud Ŝetowych 1,6%, a środków bud Ŝetowych 34,6%. 

 
Realizacja zadań zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach budŜetowych przedstawia 
się następująco: 
 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 

W okresie sprawozdawczym w gminie Opole funkcjonowało 18 szkół podstawowych  
i 18 świetlic szkolnych, które są integralną częścią tych szkół. W roku szkolnym 2009/2010  
w publicznych szkołach podstawowych uczyło się 5.273 uczniów w 238 oddziałach, 
natomiast w roku szkolnym 2010/2011 w  236 oddziałach uczy się 5.244 uczniów. 
 
Dane liczbowe w zakresie oddziałów i liczby uczniów w poszczególnych szkołach 
przedstawia poniŜsza tabela: 
 

Rok szkolny 
2009/2010 

Rok szkolny 
2010/2011 

Lp. Wyszczególnienie 
 

Liczba 
uczniów 

 
Liczba 

oddziałów 

 
Liczba 

uczniów 

 
Liczba 

oddziałów 

Przeciętna 
miesięczna 

liczba 
uczniów  w 

2010 r. 

 
Średnia 
liczba 

uczniów w 
oddziale 
w  roku 
2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   1. PSP Nr 1 443 17 413 16 433 26,0 
   2. PSP Nr 2 471 19 456 18 466 25,0 
   3.  PSP Nr 5 509 23 513 23 510 22,2 
   4. PSP Nr 7 91 6 94 6 92 15,3 
   5. PSP Nr 8 182 9 174 8 180 20,7 
   6. PSP Nr 9 155 6 171 7 160 18,5 
   7. PSP Nr 10 98 6 93 6 96 16,1 
   8. PSP Nr 11 366 15 387 16 373 24,3 
   9. PSP Nr 14 588 26 565 26 580 22,3 
 10. PSP Nr 15 569 25 576 25 571 22,9 
 11. PSP Nr 16 220 12 212 12 217 18,1 
 12. PSP Nr 20 276 14 283 13 278 20,4 
 13. PSP Nr 21 436 16 429 16 434 27,1 
 14. PSP Nr 24 267 13 260 13 265 20,4 
 15. PSP Nr 25 94 6 88 6 92 15,3 
 16. PSP Nr 26 108 6 118 6 111 18,6 
 17. ZSP Nr 1-PSP Nr 

28 148 7 144 7 147 21,0 

 18. PSP Nr 29 252 12 268 12 258 21,4 
 R A Z E M 5.273 238 5.244 236 5.263 22,2 
 
NajniŜsza liczba uczniów w oddziale występuje w szkołach na obrzeŜach miasta Opola, 
natomiast średnia liczba dzieci w oddziale w wysokości powyŜej 25 występuje tylko w trzech 
szkołach podstawowych. 
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Uchwałą Nr LX/619/09 Rady Miasta Opola z dnia 15.12.2009 r. z późniejszymi zmianami na 
działalność szkół podstawowych i świetlic szkolnych w 2010 r. zaplanowano środki 
finansowe w wysokości  44.746.149 zł,  
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 35.470.417 zł 
- zadania remontowe 146.000 zł 
- wydatki majątkowe 67.480 zł 
- dotacje do szkół niepublicznych 1.539.700 zł 
- dotacje do szkół publicznych 373.500 zł 
- dotacja na zadania bieŜące własne gmin (związków gmin) 60.000 zł 
- pozostałe wydatki bieŜące 7.089.052 zł 
 
Na realizację tych zadań w roku budŜetowym 2010 wydatkowano 44.337.069,06 zł, 
z tego na: 
1. wydatki bieŜące ogółem 42.403.601,30 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne  35.295.465,37 zł 
- zadania remontowe 145.999,08 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.672.640,00 zł 
- wydatki rzeczowe 5.229.496,85 zł 
- dotacja na zadania bieŜące własne gmin (związków gmin)      60.000,00 zł    
2. dotacje do szkół podstawowych niepublicznych i publicznych 1.866.456,00 zł 
3. wydatki majątkowe      67.011,76 zł 
 
W ramach otrzymanych dotacji w szkołach podstawowych realizowano Rządowy Program 
wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych  
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Plan ogółem tego 
zadania wynosił kwotę 60.000 zł i został wykonany w 100%. Środki przeznaczono na zakup 
pomocy naukowych i dydaktycznych. 
PoniŜsza tabela prezentuje szkoły podstawowe biorące udział w realizacji zadania 
„RADOSNA SZKOŁA” 
 
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010r. 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 12.000 12.000 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 6.000 6.000 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 6.000 6.000 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 12.000 12.000 
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 12.000 12.000 
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 12.000 12.000 

 Razem: 60.000 60.000 
 
Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Opolu realizowała zadanie finansowane ze 
środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Plan wynosił 2.310 zł  
i wykonany został w 100%. 
 
W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:    

- zakup energii 2.901.574,67 zł 
- remonty i konserwacje    781.220,67 zł 
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- zakup materiałów i wyposaŜenia    623.991,33 zł 
- usługi pozostałe     400.098,36 zł 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek    172.591,45 zł 
- opłaty za telefony i Internet      91.583,90 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych      88.609,74 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych    122.899,02 zł 
- szkolenia pracowników, podróŜe słuŜbowe      43.047,35 zł 
- róŜne opłaty i składki      38.654,86 zł 
 

Jak wynika z powyŜszych danych, wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych stanowią 
83,2% wydatków bieŜących ogółem. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia 
wynikający z poniesionych wydatków bieŜących w 2010 r., po wyłączeniu wydatków 
remontowych oraz dotacji celowych, wyniósł 668,11 zł. RóŜnice w koszcie utrzymania 
jednego ucznia w poszczególnych publicznych szkołach podstawowych wynikają między 
innymi z róŜnicy liczby uczniów w oddziale. Realizację planu finansowego oraz koszt 
utrzymania jednego ucznia w publicznych szkołach podstawowych w 2010 roku 
przedstawiono w załączniku nr 24. 
 
W okresie sprawozdawczym stan zatrudnienia w etatach w poszczególnych grupach 
zawodowych kształtował się następująco: 
 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni 

Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

546,79 
551,77 

262,50 
261,92 

809,29 
813,69 

3. R ó Ŝ n i c a (poz. 2-1) + 4,98 - 0,58 + 4,40 
4. Przeciętnie w roku 2010 539,86 261,19 801,05 
 
Zmiana zatrudnienia w szkołach podstawowych w roku budŜetowym wynika ze zmian 
organizacyjnych roku szkolnego 2010/2011. 
Zmiany zatrudnienia w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiono w załączniku 
nr 25. 
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych w 2010 
roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco: 
nauczyciele dyplomowani 321,45 etatu 
nauczyciele mianowani 114,74 etatu 
nauczyciele kontraktowi   87,35 etatu 
nauczyciele staŜyści   16,32 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych,  
w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze     70,94 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  184,63 etatu 
 
Publiczne szkoły podstawowe w oparciu o uchwałę Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola         
z dnia 17.03.2005 r. gromadziły dochody własne, dysponentami których są dyrektorzy 
jednostek. W okresie sprawozdawczym z  tego tytułu w szkołach podstawowych uzyskano 
kwotę 1.013.849,88 zł, natomiast wydatkowano 1.273.220,27 zł angaŜując środki obrotowe  
z roku poprzedniego. 
Największe pozycje wydatków stanowią: 
- zakupy materiałów i wyposaŜenia 355.427,08 zł 
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- remonty i konserwacje 355.695,06 zł 
- usługi pozostałe 108.753,15 zł 
- zakup pomocy dydaktycznych   78.710,41 zł 
- zakup energii 187.007,05 zł 
- podróŜe słuŜbowe krajowe i zagraniczne     7.814,61 zł 
- róŜne opłaty i składki   11.680,42 zł 
- podatek od nieruchomości   11.501,00 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych   36.930,55 zł 
- wydatki inwestycyjne   38.436,85 zł 
 
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 
 
Gmina Opole prowadzi dwie szkoły specjalne: 
1. Publiczną Szkołę Specjalną Nr 13, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół 

Specjalnych; 
2.   Publiczną Szkołę Podstawową w Pogotowiu Opiekuńczym. 
W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest równieŜ świetlica szkolna. 
 
W roku szkolnym 2009/2010 do szkół specjalnych uczęszczało 130 uczniów, tworząc  
16 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2010/2011 w 16 oddziałach uczy się 129 uczniów. 
Dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach 
przedstawia poniŜsza tabela: 
 

Rok szkolny 
2009/2010 

Rok szkolny 
2010/2011 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 

Przeciętna 
miesięczna 

liczba 
uczniów 
w 2010 r. 

Średnia liczba 
uczniów 

w oddziale w 
roku 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. PSP Nr 13 – 
Specjalna 117 11 112 11 115,3 10,5 

2. PSP w Pogotowiu 
Opiekuńczym 13 5 17 5 14,3 2,9 

 R a z e m 130 16 129 16 129,6 8,1 
 
Na realizację zadań w tych placówkach w 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 
5.227.967 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 4.428.917 zł 
- wydatki inwestycyjne    184.800 zł 
- pozostałe wydatki bieŜące 614.250 zł 
 
W roku budŜetowym 2010 wydatkowano  5.173.382,53 zł, z tego na: 
- wynagrodzenia i pochodne 4.398.387,46 zł 
- pozostałe wydatki bieŜące 590.500,07 zł 
- wydatki inwestycyjne 184.495,00 zł 
 
Miesięczny koszt utrzymania ucznia wynikający z poniesionych wydatków bieŜących w roku 
2010 wyniósł: 
- w PSP Nr 13 2.992,04 zł 
- w PSP w Pogotowiu Opiekuńczym 5.118,29 zł 
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i znacznie przewyŜsza miesięczny koszt utrzymania ucznia w publicznych szkołach 
podstawowych. Wysoki koszt wynika z bardzo niskiej liczby uczniów w oddziale oraz  
ze specyfiki placówek. Zespół Szkół Specjalnych obejmuje kształceniem dzieci i młodzieŜ  
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy, w zaleŜności od rodzaju oraz stopnia zaburzeń i odchyleń u dzieci  
i młodzieŜy. 
 
Realizację planu wydatków budŜetowych oraz miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia 
przedstawiono w załączniku nr 24. 
 
W celu realizacji zadań statutowych szkoły zatrudniały: 

Stan na 1.01.2010 r. Stan na 31.12.2010 r. Przeciętnie za rok 2010 
Szkoła Prac. 

Pedag. 
Prac. 

Niepedag Razem Prac. 
Pedag. 

Prac. 
Niepedag Razem Prac. 

Pedag. 
Prac. 

Niepedag Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ZSS– 
PSPNr13 
PSPwPO 

42,13 
 

11,20 

33,25 
 

2,75 

75,38 
 

13,95 

40,56 
 

11,69 

32,75 
 

2,75 

73,31 
 

14,44 

42,02 
 
11,46 

32,29 
 

2,75 

74,31 
 

14,21 
 
Zmiana zatrudnienia w trakcie roku budŜetowego wynika ze zmian organizacyjnych roku 
szkolnego 2010/2011. 
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2010 według stopni awansu 
zawodowego przedstawiało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany 22,39 etatu 
nauczyciel mianowany 21,27 etatu 
nauczyciel kontraktowy   8,99 etatu 
nauczyciel staŜysta   0,83 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych 
specjalnych  w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   10,71 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  24,33 etatu 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w okresie sprawozdawczym uzyskała 
dochody w ramach dochodów własnych w wysokości 119.618,07 zł, natomiast wydatkowała 
138.223,65 zł angaŜując środki obrotowe z 2009 roku. 
Główne kierunki wydatków to: 
- zakup środków Ŝywności   99.590,78 zł 
- zakup energii    13.779,21 zł 
- usługi pozostałe    13.147,62 zł 
 
Rozdział  80104 – Przedszkola 

W roku 2010 w gminie Opole funkcjonowało 31 przedszkoli publicznych. Na rok 
szkolny 2009/2010 w przedszkolach publicznych przygotowano 134 oddziały z 3.176 
miejscami, natomiast na rok szkolny 2010/2011 zaplanowano  3.229 miejsc w 136 
oddziałach. Przeciętna liczba dzieci zapisanych w roku 2010 wyniosła 3.210, co daje 
wykorzystanie miejsc w 99,4%. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka  
w przedszkolu w omawianym okresie wynikający z wydatków budŜetowych bez remontów 
wyniósł  657,05 zł, natomiast z wydatków w dochodach własnych 240,66 zł. Łączny 
przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 897,71 zł. NajwyŜsze 
koszty utrzymania dziecka występują w przedszkolach integracyjnych. Realizację planu 
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finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach przedstawia załącznik  
nr 30.  
Przedszkola realizują swoją działalność w ramach środków budŜetowych miasta oraz 
dochodów własnych. 
 
W roku sprawozdawczym na działalność przedszkoli z budŜetu miasta wydatkowano  

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
Wykonania 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Zadania remontowe 
Wydatki inwestycyjne 
Dotacje do przedszkoli 
niepublicznych 
Pozostałe wydatki bieŜące 

24.057.660 
65.000 

348.341 
2.498.600 

 
1.324.942 

23.998.994,81 
64.939,00 

287.744,65 
2.470.565,00 

 
1.320.714,60 

99,7 
99,9 
82,6 
98,9 

 
99,7 

 R a z e m 28.294.543 28.132.958,06 99,4 
 
W pozostałych wydatkach bieŜących największe pozycje stanowią: 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    1.137.620,00 zł 
- energia             78.137,62 zł 
- remonty i konserwacje           55.700,00 zł 
- usługi pozostałe            21.874,08 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych         23.142,90 zł 
 
Wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych finansowane 
są z dochodów własnych. 
Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17.03.2005 r. w sprawie 
tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budŜetowych miasta Opola 
głównym źródłem przychodów w przedszkolach jest odpłatność rodziców za pobyt dziecka  
w przedszkolu i tzw. „wsad do kotła”. 
W roku 2010 z tytułu odpłatności za przedszkola uzyskano kwotę 6.587.583,54 zł, natomiast 
z tytułu wsadu do kotła kwotę 2.169.960,34 zł. 
W okresie sprawozdawczym ogólnie z dochodów własnych przedszkola uzyskały przychody 
w wysokości 8.930.986,02 zł, a wydatkowały 9.692.199,91 zł angaŜując środki obrotowe  
z roku 2009. 
Większe pozycje wydatków to: 
- wyŜywienie       2.203.490,16 zł 
- opłata za energię      1.520.290,06 zł 
- remonty i konserwacje     2.076.930,19 zł 
- usługi pozostałe      1.010.856,45 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia    1.650.982,64 zł 
- róŜne opłaty i składki          27.377,34 zł 
- usługi telekomunikacyjne, internetowe      102.792,91 zł 
- podróŜe słuŜbowe krajowe i zagraniczne        26.167,73 zł 
- wydatki na szkolenia pracowników         51.469,34 zł 
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych     363.770,77 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe         56.372,75 zł 
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń       52.645,87 zł 
- zakup usług zdrowotnych          21.266,20 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych         89.541,42 zł 
- wydatki majątkowe         422.055,68 zł 
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W celu realizacji zadań statutowych w przedszkolach zatrudnionych było: 

Lp. Wyszczególnienie 
Pracownicy 

pedagogiczni 

Pracownicy 

niepedagogiczni 
Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

304,95 
312,54 

320,30 
323,35 

625,25 
635,89 

3. RóŜnica  poz. 2-1 + 7,59 + 3,05 + 10,64 
4. Przeciętne za rok 2010 304,32 320,89 625,21 
 
W okresie sprawozdawczym wystąpiły ruchy kadrowe, które wynikały ze zmian 
organizacyjnych roku szkolnego. Szczegółowe informacje w zakresie zatrudnienia w rozbiciu 
na numeratywnie wymienione przedszkola przedstawia załącznik nr 31. 
 
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2010 według stopni awansu 
zawodowego kształtowało się następująco: 
- nauczyciel dyplomowany  167,15 etatu 
- nauczyciel mianowany    58,22 etatu 
- nauczyciel kontraktowy    64,72 etatu 
- nauczyciel staŜysta    14,23 etatu 
 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w przedszkolach, w okresie 
sprawozdawczym kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze     59,47 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  261,42 etatu 
 
Rozdział  80105 – Przedszkola specjalne 

Gmina Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, które obejmuje opieką dzieci  
z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym oraz dzieci ze sprzęŜonymi 
niepełnosprawnościami. Przedszkole dysponuje 20 miejscami, prowadząc zajęcia  
w  4 oddziałach. W 2010 roku średnia liczba zapisanych dzieci wyniosła 18. 
 
Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynikający z wydatków 
bieŜących gminy wyniósł 3.441,76 zł, natomiast z wydatków w dochodach własnych  
129,07 zł. Łączny przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 3.570,83 zł. 
Z uwagi na specyfikę placówki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka     
w pozostałych przedszkolach publicznych. 
 
Na realizację zadań statutowych placówki wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
Wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

663.672 
96.200 

651.154,67 
92.266,20 

98,1 
95,9 

 R a z e m 759.872 743.420,87 97,8 
 
Większe pozycje w wydatkach bieŜących to: 
- energia        16.087,18 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    32.960,00 zł 
- usługi pozostałe         7.785,34 zł 
- zakup materiałów, wyposaŜenia oraz pomocy  
  naukowych i dydaktycznych     18.550,52 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych       5.998,82 zł 
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W okresie sprawozdawczym placówka osiągnęła przychody w ramach dochodów własnych 
w wysokości 21.912,01 zł, głównie z odpłatności rodziców za wyŜywienie dzieci                     
w przedszkolu oraz z wynajmu powierzchni reklamowej. Na przestrzeni roku wydatkowano 
kwotę 27.878,06 zł angaŜując środki obrotowe z roku poprzedniego, z przeznaczeniem 
głównie na wyŜywienie dzieci i zakup materiałów. 
 
W celu realizacji swoich zadań jednostka zatrudniała przeciętnie w roku: 
- pracowników pedagogicznych  9,02 etatu 
- stanowiska urzędnicze       0,63 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  6,38 etatu 
 
W grupie pracowników pedagogicznych struktura przeciętnego zatrudnienia według stopni 
awansu zawodowego przedstawiała się następująco: 
- nauczyciel dyplomowany   2,73 etatu 
- nauczyciel mianowany   1,00 etatu 
- nauczyciel kontraktowy   4,56 etatu 
- nauczyciel staŜysta    0,73 etatu 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja 
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 

W roku budŜetowym w gminie Opole funkcjonowało 11 gimnazjów, z czego  
6 w obiektach szkół podstawowych, 5 w Zespołach Szkół, tj. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II  
i w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia oraz Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. 
Uchwałą nr LXIV/671/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2010r. powołano Publiczne 
Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne w Opolu a równocześnie uchwałą nr LXIV/672/10 Rady 
Miasta Opola z dnia 25 marca 2010 roku połączono powyŜsze gimnazjum i Publiczne 
Liceum Ogólnokształcące Nr II w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu. Publiczne 
Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne funkcjonuje od dnia 1 września 2010 roku. 
W roku szkolnym 2009/2010 w gimnazjach (bez gimnazjum specjalnego) uczyło się 3.171 
uczniów w 116 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2010/2011 do 114 oddziałów 
uczęszcza 3.077 uczniów. 
 
Dane liczbowe w zakresie liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych gimnazjach 
przedstawia poniŜsze zestawienie: 
 

Rok szkolny 
2009/2010 

Rok szkolny 
2010/2011 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 

Przeciętna 
miesięczna 

liczba 
uczniów 
w 2010 r. 

Średnia 
Liczba uczniów 

w oddziale 
w roku 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. PG Nr 1 396 15 385 15 392 26,1 
2. PG Nr 2 292 10 273 10 286 28,6 
3. PG Nr 4 245 10 225 10 238 23,8 
4. PG Nr 5 528 19 511 18 522 28,0 
5. PG Nr 6 251 9 216 8 239 27,6 
6. PG Nr 7 515 18 512 18 514 28,6 
7. PG Nr 8 511 19 470 18 497 26,6 
8. ZSO – PG Nr 9 172 6 169 6 171 28,5 

9. ZSO Nr II – PG Nr 
10 - - 29 1 10 10,0 
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10. 

Zespół Szkół im. 
Prymasa 
Tysiąclecia – 
Gimnazjum dla 
Dorosłych 

261 10 287 10 270 27,0 

 R A Z E M 3.171 116 3.077 114 3.139 27,2 

11. 

Zespół 
Szkół Specjalnych 
– Publiczne 
Gimnazjum 
Specjalne 

95 10 100 10 97 9,7 

 
Na funkcjonowanie gimnazjów w 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 24.325.763 zł, 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne      19.002.186 zł 
- zadania remontowe            318.000 zł 
- wydatki majątkowe              45.000 zł 
- dotacje do gimnazjów publicznych i niepublicznych    1.204.700 zł 
- dotacje na zadania zlecone gminie (związkom gmin)           6.250 zł 
- pozostałe wydatki bieŜące        3.749.627 zł 
 
W okresie sprawozdawczym  wydatkowano kwotę   24.122.870,59 zł, 
z tego: 
1. na wydatki bieŜące ogółem     22.904.698,60 zł, 
    w tym: 
    - wynagrodzenia i pochodne     18.906.056,30 zł 
    - zadania remontowe           317.820,28 zł 
    - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        858.960,00 zł 
    - dotacje na zadania zlecone gminie (związkom gmin)           6.250,00 zł 
    - pozostałe wydatki bieŜące       2.815.612,02 zł 
2. na dotacje do gimnazjów niepublicznych      1.173.172,00 zł 
3. wydatki majątkowe              44.999,99 zł 
 
W pozostałych wydatkach bieŜących największe pozycje stanowią: 
- energia        1.679.752,82 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia        240.033,85 zł 
- usługi pozostałe          275.292,03 zł 
- zakup pomocy dydaktycznych          51.039,43 zł 
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe        52.984,50 zł 
- remonty i konserwacje         338.563,45 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych          45.001,74 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych         65.697,08 zł 
Jak wynika z powyŜszych danych, wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych stanowią 
82,5% wydatków bieŜących ogółem. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu realizowało zadanie 
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami, dotyczące zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu 
do Internetu, finansowane z dotacji. Plan w roku 2010 wynosił kwotę 6.250 zł i został 
wykonany w 100%. W ramach wydatków bieŜących publiczne gimnazja w Opolu realizowały 
zadania finansowane ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Plan i wykonanie w roku 2010 prezentuje poniŜsza tabela: 
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Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010r. 
1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 6.825 6.819,73 
2. Publiczne Gimnazjum Nr 4 5.000 5.000,00 
3. Publiczne Gimnazjum Nr 5 9.850 9.850,00 
4. Publiczne Gimnazjum Nr 6 3.862 3.861,56 
5. Publiczne Gimnazjum Nr 7 2.400 2.400,00 
6. Publiczne Gimnazjum Nr 8 4.560 3.607,81 

7. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących – 
Publiczne Gimnazjum Nr 9 

2.500 2.500,00 

 Razem: 34.997 34.039,10 
 
Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach z wydatków bieŜących bez 
remontów oraz bez środków z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w  roku 2010 wyniósł 548,46 zł, natomiast w gimnazjum specjalnym z uwagi 
na specyfikę jednostki i małą liczbę uczniów w oddziale koszt ten wyniósł 1.621,44 zł  
i znacznie odbiega od kosztów w pozostałych gimnazjach. 
Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych 
gimnazjach przedstawia załącznik nr 26. 
 
Zatrudnienie w etatach w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się 
następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem: 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

317,41 
321,74 

86,86 
84,27 

404,27 
406,01 

3. R ó Ŝ n i c a  poz. 2-1 + 4,33 - 2,59 + 1,74 

4. Przeciętne zatrudnienie 
w roku 2010 314,72 85,10 399,82 

 
Zmiana zatrudnienia w gimnazjach w 2010 r. wynika ze zmian organizacyjnych roku 
szkolnego 2010/2011. Strukturę i zmiany zatrudnienia w poszczególnych gimnazjach 
przedstawiono w załączniku nr 27. 
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w roku 2010 według stopni awansu 
zawodowego kształtowało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany  173,83 etatu 
nauczyciel mianowany    73,91 etatu 
nauczyciel kontraktowy    58,76 etatu 
nauczyciel staŜysta       8,22 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w gimnazjach, w okresie 
sprawozdawczym kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   35,71 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  49,39 etatu 
 
Gimnazja z dniem 1 stycznia 2001 r. stały się zarządcami obiektów i tym samym osiągają  
przychody w dochodach własnych. W roku 2010 uzyskano przychody w wysokości 
381.027,74 zł, a wydatkowano 407.159,14 zł, angaŜując środki obrotowe z 2009 r. 
Główne kierunki wydatków to: 
- zakup materiałów i wyposaŜenia oraz pomocy dydaktycznych 179.416,20 zł 
- remonty i konserwacje        84.211,17 zł 
- zakup energii         25.194,99 zł 
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- usługi pozostałe           58.118,48 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych       17.983,53 zł 
- wydatki majątkowe           7.349,28 zł 

 
Rozdział  80113 – Dowo Ŝenie uczniów do szkół 

Realizując art.14a oraz 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na gminę 
obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi dojeŜdŜającymi do 
szkół, miasto Opole zadaniem tym objęło 7 gimnazjów i 1 szkołę podstawową: 
- Publiczne Gimnazjum Nr 2, 
- Publiczne Gimnazjum Nr 4, 
- Publiczne Gimnazjum Nr 5, 
- Publiczne Gimnazjum Nr 6, 
- Publiczne Gimnazjum Nr 7, 
- Publiczne Gimnazjum Nr 8  
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Gimnazjum Nr 9, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24. 
 
Na realizację tych wydatków w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości  
362.750 zł, a wydatkowano kwotę 292.336,33 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne      121.706,50 zł  
- usługi pozostałe       163.929,83 zł  
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            6.700,00 zł  
Obowiązkiem dowoŜenia uczniów do szkół w roku 2010 objętych było w skali miesiąca  314 
uczniów. 
Zestawienie średniomiesięcznej liczby dowoŜonych uczniów w poszczególnych szkołach 
poniŜej: 
1. Publiczne Gimnazjum Nr 2  141 uczniów 
2. Publiczne Gimnazjum Nr 4   33 uczniów 
3. Publiczne Gimnazjum Nr 5   66 uczniów 
4. Publiczne Gimnazjum Nr 6    18 uczniów 
5. Publiczne Gimnazjum Nr 7    31 uczniów 
6. Publiczne Gimnazjum Nr 8                              1 uczeń 
7. ZSO – Publiczne Gimnazjum Nr 9 9 uczniów 
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24      15 uczniów 
Opiekę nad dziećmi dojeŜdŜającymi do szkół realizowały dwa gimnazja: PG Nr 2 i PG Nr 7, 
zatrudniając nauczycieli – przeciętnie 2,4 etatu.  
 
W rozdziale tym w  usługach pozostałych zabezpieczono równieŜ środki finansowe w kwocie  
110.000 zł do dyspozycji Wydziału Oświaty. 
W planie tym zabezpieczone były środki finansowe na pokrycie wydatków związanych                   
ze zorganizowanym, przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, 
dowoŜeniem uczniów z autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w wysokości 
106.000 zł, a wykorzystano kwotę 49.220 zł. Zgodnie z umową w sprawie dowoŜenia 
uczniów do Kup, wysokość opłaty miesięcznej za usługę dowoŜenia, zaleŜała od liczby dni 
dowoŜenia uczniów do szkoły w Kup w rozliczanym miesiącu. Dodatkowo, na 
niewykorzystanie zaplanowanych środków finansowych wpłynęło to, Ŝe w miesiącu lipcu nie 
wystąpiło dowoŜenie dziecka do Kup, objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

Ponadto, zabezpieczono takŜe  środki finansowe w wysokości 4.000 zł na zwrot 
kosztów związanych z dowoŜeniem  niepełnosprawnych uczniów do szkół i ośrodków 
szkolno-wychowawczych znajdujących się poza miastem Opole – wydatkowano kwotę  
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w wysokości 1.126,50 zł na zwrot kosztów dowoŜenia ucznia i jego opiekuna do Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego we Wrocławiu.   
Łącznie z zaplanowanej kwoty wydatkowano środki w wysokości 50.346,50 zł, co stanowi 
45,8% wykonania planu. 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształc ące 

Na terenie miasta Opola działa 6 liceów ogólnokształcących, 2 z nich funkcjonują jako 
samodzielne jednostki budŜetowe, natomiast 4 w ramach Zespołów Szkół.  
W 2010 r. na realizację zadań statutowych w tych jednostkach zaplanowano środki 
finansowe w kwocie 25.490.189 zł, 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne      19.342.029 zł 
- zadania remontowe            232.000 zł 
- zadania inwestycyjne             51.500 zł 
- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących    2.840.000 zł 
- pozostałe wydatki bieŜące        3.024.660 zł 
 
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.230.158,75 zł, 
z tego: 
1. na wydatki bieŜące ogółem               22.382.821,76 zł, 
    w tym: 
    - wynagrodzenia i pochodne                                   19.206.855,05 zł 
    - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   897.610,00 zł 
    - zadania remontowe                        231.176,96 zł 
    - pozostałe wydatki bieŜące                  2.047.179,75 zł 
2. na dotacje do liceów niepublicznych                            2.795.837,00 zł 
3. na wydatki majątkowe                          51.499,99 zł 
Z powyŜszych danych wynika, Ŝe wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,8% wydatków 
bieŜących ogółem. 
 
W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią: 
- energia        1.322.871,99 zł 
- zakup materiałów, wyposaŜenia i pomocy naukowych     207.677,35 zł 
- usługi pozostałe          174.456,30 zł 
- remonty i konserwacje         100.756,89 zł 
- wpłaty na PFRON            79.711,80 zł 
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe         46.756,55 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych          35.938,05 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych         42.500,42 zł 
 
W roku szkolnym 2009/2010 w liceach ogólnokształcących kształciło się 4.024 uczniów         
w 134 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2010/2011 do 125 oddziałów uczęszcza   
3.723 uczniów. 
 
Szczegółowe dane o liczbie uczniów i oddziałów w poszczególnych liceach 
ogólnokształcących przedstawia poniŜsza tabela: 
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Rok szkolny 
2009/2010 

Rok szkolny 
2010/2011 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 

Przeciętna 
miesięczna 

liczba 
uczniów w 
roku 2010 

Średnia 
liczba 

uczniów w 
oddziale w 
roku 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. PLO Nr I 626 21 585 20 612 29,6 
2. PLO Nr II 1.076 33 1.019 32 1.057 32,4 
3. ZSO – PLO Nr III 389 12 388 12 389 32,4 
4. ZSTiO – PLO Nr IV 301 13 232 9 278 23,8 

5. 
ZS im. Prymasa 
Tysiąclecia – PLO 
Nr V 

1.152 37 1.027 35 1.110 30,6 

6. PLO Nr VI 480 18 472 17 477 27,0 
 R A Z E M 4.024 134 3.723 125 3.923 30,0 

 
Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach wynikający z poniesionych wydatków 
bieŜących w 2010 r., bez wydatków  remontowych wyniósł  470,55 zł. Wykonanie planu 
finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach 
ogólnokształcących przedstawiono w załączniku nr 28. 
 
Realizacja zadań planowych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: 

 
Publiczne Liceum Ogólnokształc ące Nr I im. Mikołaja Kopernika 
W roku szkolnym 2009/2010 w placówce uczyło się  626 uczniów w 21 oddziałach, natomiast 
w roku szkolnym 2010/2011 do 20 oddziałów uczęszcza 585 uczniów. 
W miesiącu czerwcu 2010 roku szkołę ukończyło 220 absolwentów. 
W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Opolu młodzieŜ uczy się w siedmiu 
oddziałach dostosowanych do oczekiwań uczniów w  rozszerzeniach programowych.  
Od kilku lat Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I w Opolu realizuje projekt 
międzyoddziałowy nauczania języka angielskiego, co umoŜliwia uczniom uczęszczanie do 
odpowiedniej grupy zaawansowania. Takie nauczanie języka angielskiego pozwala na 
osiągnięcie duŜego postępu w znajomości języka. 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I oferuje swoim uczniom szeroką gamę kół 
zainteresowań i klubów tematycznych. Ponadto w szkole funkcjonuje równieŜ kilka sekcji: 
- Szkolny Klub Sportowy, 
- Wolontariat „Teraz Jedynka” we współpracy z Opolskim Centrum Wolontariatu. 
MłodzieŜ Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I ma szansę poznawania kultury 
naszego kraju i Europy w ramach wymian międzynarodowych, „zielonych szkół” i wycieczek 
przedmiotowych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w  2010 r. 

% 
Wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

3.150.687 
444.000 

3.120.256,21 
438.391,17 

99,0 
98,7 

 R a z e m 3.594.687 3.558.647,38 99,0 
 
W pozostałych wydatkach bieŜących większe pozycje to: 
- energia        171.518,92 zł 
- remonty i konserwacje          26.000,00 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    147.410,00 zł 
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- zakup materiałów i wyposaŜenia oraz pomocy naukowych   41.619,20 zł 
- usługi pozostałe         21.227,47 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych         9.500,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych        8.600,00 zł 
W roku budŜetowym placówka osiągnęła przychody w dochodach własnych w wysokości 
57.287,65 zł, a wydatkowała 50.524,31 zł. Główne kierunki wydatków to: 
- zakup wyposaŜenia i pomocy dydaktycznych  12.303,53 zł 
- usługi pozostałe      10.045,37 zł 
- pozostałe usługi remontowe    23.390,00 zł 
 
W celu realizacji zadań statutowych jednostka zatrudniała: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

53,10 
51,10 

13,38 
13,38 

66,48 
64,48 

3. RóŜnica  poz. 2-1 - 2,0 - - 2,0 
5. Przeciętne za rok 2010 49,4 13,37 62,77 

 
Zmiany zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynikają ze zmian organizacyjnych roku 
szkolnego 2010/2011. 
 
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego 
w roku 2010 kształtowało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany  29,62 etatu 
nauczyciel mianowany       9,13 etatu 
nauczyciel kontraktowy    8,68 etatu 
nauczyciel staŜysta     1,97 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   5,37 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  8,00 etatu 
 
Publiczne Liceum Ogólnokształc ące Nr II im. Marii Konopnickiej 
Do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 
1.076 uczniów tworząc 33 oddziały. Od września roku szkolnego 2010/2011 naukę 
rozpoczęło 1.019 uczniów w 32 oddziałach. W czerwcu 2010 r. szkołę ukończyło 382 
absolwentów. 
Od 1 września 2010 roku  Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu zostało przekształcone w Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr II. W skład Zespołu wchodzą: Publiczne Gimnazjum Nr 10 
Dwujęzyczne w Opolu i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami 
Dwujęzycznymi imienia Marii Konopnickiej w Opolu (Uchwała Rady Miasta nr LXIV/671/10 
oraz LXIV/672/10 z dnia 25 marca 2010 roku). 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II prowadzi nauczanie w klasach licealnych  
o róŜnych profilach, gdzie zintegrowany system proeuropejskiego nauczania w duchu 
otwartości, tolerancji oraz szacunku dla wielokulturowości i prawa zapewnia uczniom 
zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym 
świecie.  
Poprzez prowadzenie pełnego zakresu kształcenia, prowadzenie kół zainteresowań  
i indywidualną pracę z uczniami uczestniczącymi w olimpiadach, konkursach i turniejach 
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przedmiotowych umoŜliwia rozwijanie zainteresowań uczniów wykraczających poza 
programy nauczania. 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 
prowadzonym przez miesięcznik „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” uzyskało 19 miejsce  
w kraju. 
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego Nr II w Opolu mają znakomite osiągnięcia indywidualne, zdobywając 
znaczące miejsca w wielu olimpiadach. 
 
Na realizację zadań statutowych w 2010 roku wydatkowano: 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
Wykonania 

1. 
2. 
3. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Zadania remontowe 
Pozostałe wydatki bieŜące 

5.409.524 
140.000 
737.000 

5.382.483,03 
139.776,96 
736.490,58 

99,5 
99,8 
99,9 

 R a z e m 6.286.524 6.258.750,57 99,6 
 
W pozostałych wydatkach bieŜących większe pozycje stanowią: 
- energia       369.233,87 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   250.200,00 zł 
- zakup materiałów, wyposaŜenia i pomocy naukowych   35.301,52 zł 
- usługi pozostałe        24.420,00 zł    
- wpłaty na PFRON        33.191,80 zł 
 
W okresie sprawozdawczym jednostka oprócz środków budŜetowych dysponowała 
przychodami  głownie ze sprzedaŜy obiadów w stołówce i wynajmu sal lekcyjnych. Z tego 
tytułu osiągnęła przychody w wysokości 496.300,04 zł. 
Wydatki wykonano w wysokości 511.177,22 zł, angaŜując środki obrotowe pozostałe z roku 
2009, z przeznaczeniem między innymi na: 
- zakup produktów Ŝywnościowych do stołówki        190.330,04 zł 
- remonty i konserwacje        30.704,17 zł 
- zakup materiałów , wyposaŜenia i pomocy dydaktycznych 107.591,50 zł 
- podatek od towarów i usług                                              40.327,36 zł 
- usługi pozostałe       118.235,00 zł 
 
W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka zatrudniała: 
 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

84,95 
87,44 

27,25 
27,25 

112,20 
114,69 

3. RóŜnica  poz. 2-1 +2,49 - +2,49 
4. Przeciętne za rok 2010 87,18 27,25 114,43 

 
Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 pracowników pedagogicznych według stopni awansu 
zawodowego przedstawiało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany  50,80 etatu 
nauczyciel mianowany  18,52 etatu 
nauczyciel kontraktowy  16,84 etatu 
nauczyciel staŜysta     1,02 etatu 
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Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze     6,26 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  20,99 etatu 
 
Zespół Szkół Ogólnokształc ących – Publiczne Liceum Ogólnokształc ące Nr III im. Marii 
Skłodowskiej-Curie 
W roku szkolnym 2009/2010 do szkoły uczęszczało 389 uczniów w ramach 12 oddziałów, 
natomiast w roku szkolnym 2010/2011 naukę pobiera 388 uczniów, tworząc 12 oddziałów. 
W miesiącu czerwcu 2010 roku 123 uczniów dołączyło do grona absolwentów opolskich 
szkół średnich.  
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III w Opolu kontynuowało w 2010 roku podjęte na ten 
rok szkolny zadania dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z kierunkami wyznaczonymi  
w planie oraz w oparciu o załoŜenia Towarzystwa Szkół Twórczych. 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III w Opolu w roku 2010 uzyskało 31 miejsce  
w Polsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” oraz drugie 
w województwie opolskim.  
Zakończona została realizacja projektu Via ad Artes w ramach POKL EFS UE  
– obejmującego zajęcia badawcze i obozy naukowe z przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 
II, a we wrześniu rozpoczęto II edycję podobnego projektu kształcącego kompetencje 
kluczowe „Nauka kluczem do sukcesu” dla kolejnego rocznika uczniów, który trwać będzie 
do końca roku szkolnego 2010/2011.  
Samorząd uczniowski Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III zaangaŜował się  
w organizację imprez tematycznych i spotkań naukowych m.in. historia, chemia, prawa 
człowieka, Dzień Niepodległości, rocznica Powstań Śląskich, Rocznica Wydarzeń 
Sierpniowych i powstania Solidarności w 1981 roku.  
W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III prowadzone są programy profilaktyki 
przeciwuzaleŜnieniowej, doradztwa zawodowego oraz stała opieka psychopedagogiczna dla 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
 
Na realizację planowanych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w  2010 r. 

% 
Wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

2.386.202 
411.600 

2.371.477,09 
396.258,86 

99,4 
96,3 

 R a z e m 2.797.802 2.767.735,95 98,9 
 
W pozostałych wydatkach bieŜących największe pozycje stanowią: 
- energia       168.010,65 zł     
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   114.900,00 zł     
- zakup materiałów i wyposaŜenia oraz  
  pomocy naukowych                                          22.673,03 zł     
- usługi pozostałe                     44.667,58 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych      6.491,47 zł 
- wpłaty na PFRON       19.815,00 zł 
 
W okresie sprawozdawczym jednostka pozyskała przychody w ramach dochodów własnych     
w wysokości 92.960,98 zł, głównie z wynajmu sal lekcyjnych, auli szkolnej i sali 
gimnastycznej. Wykonanie wydatków wyniosło 114.817,01 zł przy zaangaŜowaniu środków 
obrotowych z roku poprzedniego. 
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Główne kierunki wydatków to: 
- zakup materiałów biurowych, wyposaŜenia i pomocy naukowych  49.137,77 zł 
- remonty i konserwacje        37.571,01 zł 
- usługi pozostałe           5.808,78 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych         8.541,52 zł 
- wydatki inwestycyjne          3.903,00 zł 
 
Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

36,89 
38,66 

16,25 
16,25 

53,14 
54,91 

3. RóŜnica poz. 2-1 +1,77 - +1,77 
4. Przeciętne za rok 2010 36,12 16,25 52,37 

 
Zmiany zatrudnienia w grupie pracowników pedagogicznych wynikają ze zmian 
organizacyjnych roku szkolnego 2010/2011. 
 
Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni 
awansu zawodowego przedstawiało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany 20,68 etatu 
nauczyciel mianowany 10,26 etatu 
nauczyciel kontraktowy   4,78 etatu 
nauczyciel staŜysta    0,40 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych,  
w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze     3,25 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  13,00 etatu 
 
Publiczne Liceum Ogólnokształc ące Nr IV 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych            
i Ogólnokształcących w Opolu. W roku szkolnym 2009/2010 w 13 oddziałach uczyło się 301 
uczniów, natomiast w roku szkolnym 2010/2011 kształci się 232 uczniów w 9 oddziałach.  
W czerwcu 2010 roku 107 uczniów uzyskało status absolwenta. 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV kształci młodzieŜ w klasach o profilach: 
- geograficzno-matematycznym z językiem angielskim i niemieckim, 
- biologiczno -geograficzno-sportowym z językiem angielskim i niemieckim, 
- dziennikarsko-prawnym z językiem angielskim i niemieckim, 
- społeczno-prawnym z językiem angielskim i francuskim, 
- przyrodniczo-prawnym z językiem angielskim i francuskim, 
- biologiczno-sportowym z językiem angielskim i niemieckim, 
- wojskowo-sportowym z językiem angielskim i niemieckim, 
- dziennikarsko-językowym z językiem angielskim i niemieckim. 
 
Na realizację zadań statutowych szkoły w okresie sprawozdawczym wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
Wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

1.638.738 
273.750 

1.634.506,27 
262.131,04 

99,7 
95,8 

 R a z e m 1.912.488 1.896.637,31 99,2 
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W pozostałych wydatkach bieŜących większe pozycje stanowią: 
- energia      102.645,01 zł 
- usługi pozostałe       13.540,12 zł 
- zakupy materiałów i wyposaŜenia, pomocy  
  naukowych, dydaktycznych      36.385,92 zł 
- remonty i konserwacje                  8.000,00 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    77.700,00 zł 
 
Publiczne Liceum Nr IV w celu realizacji swoich zadań zatrudniało: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni 

Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

29,60 
25,36 

6,0 
6,0 

35,60 
31,36 

3. RóŜnica  poz. 2-1 - 4,24 - - 4,24 
4. Przeciętne za rok 2010 27,01 6,0 33,01 

 
W roku 2010 przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu 
zawodowego kształtowało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany  13,95 etatu 
nauczyciel mianowany    6,50 etatu 
nauczyciel kontraktowy    5,80 etatu 
nauczyciel staŜysta     0,76 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   2,0 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  4,0 etatu 
 
Publiczne Liceum Ogólnokształc ące Nr V 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V funkcjonuje w Zespole Szkół im. Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu. W roku szkolnym 2009/2010 do 
liceum uczęszczało 1.152 uczniów tworząc 37 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 
2010/2011 w 35 oddziałach uczy się 1.027 uczniów. W miesiącu czerwcu 2010 roku szkołę 
ukończyło 358 absolwentów. 
Funkcjonuje tutaj: 
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V; 
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 
W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr V maturę zdali wszyscy absolwenci. 
Tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły znacznej grupie absolwentów na 
podjęcie nauki na obleganych kierunkach najlepszych polskich uczelni. 
Uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu mogą poszczycić się 
wieloma indywidualnymi osiągnięciami uczestnicząc w rozmaitych olimpiadach i konkursach. 
Ponadto uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu mieli równieŜ 
znaczące osiągnięcia sportowe, biorąc udział w licznych imprezach sportowych. 
W roku 2010 zorganizowano uroczystości z okazji rocznicy 20-lecia nadania Zespołowi Szkół 
imienia Prymasa Tysiąclecia. 
DruŜyna Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu pod nazwą „ART-
ternatywni” w międzynarodowym konkursie kreatywnego myślenia "Odyseja Umysłu" zajęła 
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w swojej kategorii VIII miejsce w Polsce, a kilkudziesięciu uczniów PLO Nr V uzyskało 
certyfikat ratowników medycznych. 
 
Na realizację planowanych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
Wykonania 

1. 
2. 
3. 
4. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Zadania remontowe 
Wydatki majątkowe 
Pozostałe wydatki bieŜące 

4.351.074 
92.000 
51.500 

485.010 

4.331.095,67 
91.400,00 
51.499,99 

473.008,78 

99,5 
99,3 
100 
97,5 

 R a z e m 4.979.584 4.947.004,44 99,3 
 
W pozostałych wydatkach bieŜących większe pozycje stanowią: 
- energia       155.600,33 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   182.900,00 zł 
- zakupy materiałów i wyposaŜenia oraz pomocy 
  naukowych i dydaktycznych      20.981,72 zł 
- remonty i konserwacje       37.211,31 zł  
- usługi pozostałe        15.454,44 zł 
- wpłaty na PFRON        26.705,00 zł 
- usługi telekomunikacyjne i internetowe     13.129,47 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych     10.273,52 zł 
 
W roku sprawozdawczym jednostka oprócz otrzymanych środków budŜetowych 
dysponowała pozyskanymi przychodami w ramach dochodów własnych. Osiągnięte 
przychody to kwota 42.244,83 zł, głównie z róŜnych opłat, darowizn i wynajmu pomieszczeń 
szkolnych. W omawianym okresie wydatkowano 51.575,76 zł angaŜując środki obrotowe  
z roku 2009. Większe kierunki wydatków to: 
- usługi pozostałe      10.133,22 zł 
- energia                      5.443,62 zł 
- podatek VAT                                                               4.545,00 zł 
- remonty i konserwacje     13.239,83 zł 
- zakup materiałów, wyposaŜenia i pomocy naukowych   5.164,05 zł 
- wydatki inwestycyjne       4.499,99 zł 
 
Stan zatrudnienia na przestrzeni roku 2010 obrazuje poniŜsze zestawienie: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

62,66 
60,86 

24,41 
24,31 

87,07 
85,17 

3. RóŜnica poz. 2-1 - 1,8 - 0,1 - 1,9 
4. Przeciętne za rok 2010 61,21 24,31 85,52 

 
Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni 
awansu zawodowego kształtowało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany  46,33 etatu 
nauczyciel mianowany    9,06 etatu 
nauczyciel kontraktowy      4,87 etatu 
nauczyciel staŜysta       0,95 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
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- stanowiska urzędnicze   11,81 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  12,50 etatu 
 
Publiczne Liceum Ogólnokształc ące Nr VI 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI ma swoją siedzibę w budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 29 w Opolu. W roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowało w szkole  
18 oddziałów o łącznej liczbie 480 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2010/2011 naukę 
pobiera 472 uczniów w 17 oddziałach. W czerwcu 2010 roku szkołę ukończyło  
145 absolwentów. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI uczniowie kształcą się  
w następujących kierunkach: 
- społeczno-prawnym, 
- sportowo-rehabilitacyjnym, 
- matematyczno-informatycznym, 
- europejskim, 
- pedagogiczno-psychologicznym. 
 
Na realizację zadań planowych w roku 2010 jednostka wydatkowała: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
Wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

2.405.804 
673.300 

2.367.036,78 
638.509,32 

98,4 
94,8 

 R a z e m  3.079.104 3.005.546,10 97,6 
 
Większe pozycje w wydatkach bieŜących to: 
- energia        355.863,21 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    124.500,00 zł 
- zakupy materiałów i wyposaŜenia oraz pomocy 
  naukowych i dydaktycznych       50.715,96 zł 
- remonty i konserwacje        23.459,63 zł 
- usługi pozostałe         55.146,69 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych         9.999,18 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych        8.135,43 zł 
 
W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w dochodach własnych             
w łącznej wysokości 9.688,02 zł, a wydatkowała środki w wysokości 16.897,86 zł, angaŜując 
środki obrotowe z roku poprzedniego. Wydatki zrealizowano głównie na: 
- zakupy materiałów i pomocy naukowych    11.739,27 zł 
- usługi pozostałe         3.423,04 zł 
 
Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

44,44 
44,14 

6,25 
6,25 

50,69 
50,39 

3. RóŜnica  poz. 2-1 - 0,3 - - 0,3 
4. Przeciętne za rok 2010 44,29 6,25 50,54 

 
Zmiana zatrudnienia w grupie pracowników pedagogicznych wynika ze zmian organizacji 
roku szkolnego 2010/2011. 
Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych w 2010 roku według stopni 
awansu zawodowego kształtowało się następująco: 
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nauczyciel dyplomowany  20,07 etatu 
nauczyciel mianowany    8,39 etatu 
nauczyciel kontraktowy  14,94 etatu 
nauczyciel staŜysta     0,89 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   5,00 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  1,25 etatu 
 
Rozdział  80130 – Szkoły zawodowe 
Rozdział  80134 – Szkoły zawodowe specjalne 

WyŜej wymienione rozdziały budŜetowe obejmują 9 Zespołów Szkół Zawodowych 
róŜnego typu. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań budŜetowych w tych 
rozdziałach  zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.527.564 zł, 
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne     25.687.678 zł 
- zadania remontowe           280.000 zł 
- dotacje do szkół publicznych i niepublicznych  10.593.050 zł 
- pozostałe wydatki bieŜące       3.966.836 zł 
 
Wydatkowano w roku budŜetowym kwotę    40.226.255,74 zł 
z tego na: 
1. wydatki bieŜące      29.743.509,74 zł 
    w tym: 
    - wynagrodzenia i pochodne    25.563.027,86 zł 
    - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    1.188.450,00 zł 
    - zadania remontowe          280.000,00 zł 
    - pozostałe wydatki bieŜące      2.712.031,88 zł 
2. dotacje do szkół niepublicznych i publicznych  10.482.746,00 zł 
 
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,9% wydatków 
bieŜących ogółem. 
W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią: 
- energia       1.404.836,15 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia       323.545,15 zł 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych       86.950,00 zł 
- remonty i konserwacje        206.429,01 zł 
- usługi pozostałe         347.749,89 zł 
- usługi telekomunikacyjne i internetowe        69.919,36 zł 
- wpłaty na PFRON           58.221,00 zł 
- podróŜe słuŜbowe krajowe i zagraniczne        21.637,03 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych         59.859,55 zł 
 
W roku szkolnym 2009/2010 w Zespołach Szkół Zawodowych uczyło się 5.075 uczniów       
w  199 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2010/2011 w 192 oddziałach naukę pobiera   
5.012 uczniów. 
Szczegółowe dane o liczbie uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach przedstawia 
poniŜsza tabela: 
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 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 

T r e ś ć 
Liczba 

uczniów 
ogółem 

W tym: 
uczniów 

oddz. 
specjal. 

Liczba 
oddz. 

ogółem 

W tym: 
oddz. 

specjal. 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

W tym: 
uczniów 

oddz. 
specjal. 

Liczba 
oddz. 

ogółem 

W tym: 
oddz. 

specjal. 

Przeciętna 
m-czna  
liczba 

uczniów  
w roku 
2010 

1 
Zespół Szkół 
Elektrycznych 1.012  36  990  34  1.005 

2 
Zespół Szkół 
Mechan. 856  32  786  29  833 

3 
Zespół Szkół 
Ekonom. 584  22  598  22  589 

4 
Zespół Szkół 
Technicznych 
i Ogólnokształ. 

306  14  351  15  321 

5 
Zespół Szkół 
Zawod. Nr 4 781  31  761  30  774 

7 
Zespół Szkół 
Budowlanych 544 53 23 3 565 48 25 3 551 

8 
Zespół Szkół 
im.Staszica 932  35  891  31  918 

9 
Zespół Szkół 
im.Prymasa 
Tysiąclecia 

37  3  42  3  39 

10 

Zespół Szkół 
Specjalnych – 
Szkoła Przysp 
do Pracy 

23 23 3 3 28 28 3 3 25 

 RAZEM: 5.075 76 199 6 5.012 76 192 6 5.054 
 
Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w Zespołach Szkół Zawodowych wynikający          
z poniesionych wydatków bieŜących bez remontów w 2010 roku wyniósł  480,97 zł.  
Natomiast w Zespole Szkół Specjalnych w Szkole Przysposabiającej do Pracy ze względu 
na specyfikę szkoły i małą liczbę uczniów przeciętny miesięczny koszt wynosi 1.522,56 zł,  
a w Zespole Szkół Budowlanych miesięczny koszt kształcenia ucznia w oddziale specjalnym 
wynosi 440,29 zł. 
Realizację planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych 
zespołach szkół przedstawia załącznik nr 29. 
 
Wykonanie planowych zadań w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: 
 
Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Ko ściuszki 
Zespół Szkól Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu w roku 2010 obejmującym lata 
szkolne 2009/2010 i 2010/2011 prowadził działalność dydaktyczno-wychowawczą                   
i opiekuńczą w następujących szkołach: 
1. Publiczne Technikum Nr 5, 
2. Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, 
3. Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych. 
W roku szkolnym 2009/2010 kształciło się w  36 oddziałach 1.012 uczniów. W czerwcu   
2010 r. szkołę opuściło 255 absolwentów. 
W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Elektrycznych kształci się 990 uczniów  
i słuchaczy w 34 oddziałach.  
Zajęcia praktyczne dla uczniów są organizowane w oparciu o bazę szkoleniową Zespołu 
Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego (działy: obróbka ręczna 
i maszynowa, elektryczny, mechatroniczny i elektroniczny) w Opolu przy ul. Torowej,     
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Opolskiego Zakładu Aparatury Spawalniczej   w Opolu przy ul. Struga  oraz Energetyki 
Cieplnej Opolszczyzny  S.A., w której są realizowane zajęcia programowe dla jednej grupy 
uczniów kl. III technikum (elektronik). Zespół  Szkół  Elektrycznych  jako  jedna  z  trzech 
jednostek oświatowych tego typu w województwie opolskim w pełni zaspokaja potrzeby 
regionu na wykwalifikowaną kadrę zawodową i  techniczną, która jest poszukiwana na rynku 
pracy. 
Absolwenci Zespołu Szkół Elektrycznych z powodzeniem realizują dalsze kształcenie  
i doskonalenie zawodowe na uczelniach wyŜszych w kraju i za granicą. Absolwenci 
technikum o specjalności technik elektryk i elektronik są mobilni zawodowo i znajdują 
zatrudnienie w róŜnego rodzaju zakładach branŜy elektrycznej i elektronicznej naszego 
miasta, powiatu i województwa.  
Szczególne potrzeby przygotowania kadr odnotowuje się dla potrzeb teleinformatyki  
– ta specjalność rozwija się bardzo szybko i wymaga ciągle wysoko wykwalifikowanej kadry, 
którą Zespół Szkół Elektrycznych kształci na poziomie technika jako jedyna szkoła  
w województwie opolskim. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Elektrycznych przygotowuje uczniów  
do wykonania prac remontowych, modernizacyjnych naprawczych i eksploatacyjnych  
w zakresie instalacji sieci i maszyn elektrycznych oraz urządzeń elektronicznych.  
Absolwenci szkoły są zatrudniani w róŜnych zakładach branŜy elektrycznej oraz 
elektronicznej i mogą łączyć pracę zawodową z dalszym kształceniem w Uzupełniającym 
Technikum Elektrycznym dla Dorosłych, które funkcjonuje w Zespole Szkół.  
DuŜą rolę uzupełniającą w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji i poszerzaniu 
zainteresowań uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych spełnia bogaty program zajęć 
realizowanych w ramach „Programu rozwojowego szkół zawodowych Miasta Opola”  
nr POKL.09.02.00-16-008/09, POKL.09.02.00-16-009/10.  

 
W celu wykonania planowych zadań w okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 . Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
Wykonania 

1. 
2. 
3. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Zadania remontowe 
Pozostałe wydatki bieŜące 

4.710.010 
280.000 
643.900 

4.682.274,32 
280.00,00 

643.147,85 

99,4 
100 
99,9 

 R a z e m  5.633.910 5.605.422,17 99,5 
 
W pozostałych wydatkach bieŜących większe pozycje stanowią: 
- energia      229.000,00 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  227.900,00 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia     42.696,38 zł 
- remonty i konserwacje      20.000,00 zł 
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych   40.000,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych    19.499,65 zł 
- usługi pozostałe       29.000,00 zł 
 
W roku budŜetowym jednostka realizowała przychody i wydatki w ramach dochodów 
własnych. Osiągnięte przychody łącznie wyniosły 118.122,63 zł, w szczególności z wynajmu 
pomieszczeń szkolnych. 
Wydatki wykonano w wysokości 122.919,07 zł, angaŜując środki obrotowe z roku 
poprzedniego, z przeznaczeniem na: 
- wyposaŜenie, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne  47.317,46 zł     
- usługi pozostałe       33.584,50 zł 
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- podróŜe słuŜbowe krajowe i zagraniczne      3.489,42 zł 
- zakup energii         7.820,77 zł 
- remonty i konserwacje      18.556,90 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych       3.755,74 zł 
- szkolenia pracowników        4.489,24 zł 
 
Szkoła w celu realizacji zadań statutowych zatrudniała: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

79,13 
77,24 

27,50 
27,75 

106,63 
104,99 

3. RóŜnica  poz. 2-1 - 1,89 +0,25 - 1,64 
4. Przeciętne za rok 2010 77,15 26,89 104,04 

 
Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych w roku 2010 według stopni 
awansu zawodowego kształtowało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany   36,57 etatu 
nauczyciel mianowany   25,22 etatu 
nauczyciel kontraktowy   14,09 etatu 
nauczyciel staŜysta      1,27 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   10,92 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  15,97 etatu 
 
Zespół Szkół Mechanicznych 
W roku szkolnym 2009/2010 kształciło się 856 uczniów w 32 oddziałach, natomiast w roku 
szkolnym 2010/2011 naukę pobiera 786 uczniów tworząc  29 oddziały. Zespół kształci 
młodzieŜ i dorosłych w następujących typach szkół: 
- Publiczne Technikum Nr 4, 
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, 
- Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych (na podbudowie programowej szkoły 

zasadniczej). 
W miesiącu czerwcu 2010 r. szkołę ukończyło 233 absolwentów. 
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu,  
w 17 zakładach produkcyjnych  oraz 102 warsztatach oraz zakładach samochodowych na 
terenie miasta Opola i województwa opolskiego. 
Kształcenie młodzieŜy na poziomie średnim technicznym w branŜach mechanicznych w pełni 
pokrywa zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników średniego personelu technicznego. 
Oferta kształcenia przedstawiona przez Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu skierowana 
jest do młodzieŜy z terenu miasta Opola, gminy i powiatu opolskiego. 
 
Na działalność Zespołu w okresie sprawozdawczym wydatkowano: 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

3.957.432 
699.686 

3.941.020,88 
664.038,14 

99,6 
94,9 

 R a z e m 4.657.118 4.605.059,02 98,9 
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W pozostałych wydatkach bieŜących większe pozycje stanowią: 
- energia         254.185,18 zł  
- remonty i konserwacje           25.742,09 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych         11.422,00 zł 
- zakup materiałów, wyposaŜenia i pomocy naukowych     75.513,42 zł 
- usługi pozostałe          62.808,32 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     169.800,00 zł 
- usługi telekomunikacyjne i internetowe       13.075,49 zł 
- wpłaty na PFRON          27.746,00 zł 
 
W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła równieŜ przychody w ramach dochodów 
własnych w wysokości 34.410,47 zł, głównie z wynajmu sal lekcyjnych, pomieszczeń 
biurowych i pracowni komputerowej. 
Na przestrzeni roku wydatkowano 32.164,76 zł. 
Główne kierunki wydatków to: 
- zakup artykułów gospodarczych,  
      materiałów do remontu i wyposaŜenia  7.430,03 zł    
-     remonty i konserwacje    5.100,40 zł 
-     podatek VAT     6.826,00 zł 
-     usługi pozostałe     4.085,38 zł 
-     podróŜe słuŜbowe zagraniczne   6.416,64 zł 
 
Stan zatrudnienia w omawianym okresie obrazuje poniŜsze zestawienie: 
 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni 

Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

56,53 
54,98 

22,88 
23,75 

79,41 
78,73 

3. RóŜnica poz. 2-1 - 1,55 +0,87 - 0,68 
4. Przeciętne za 2010 rok 55,99 23,18 79,17 

 
W roku 2010 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według stopni 
awansu zawodowego kształtowało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany  26,11 etatu 
nauczyciel mianowany  19,88 etatu 
nauczyciel kontraktowy      9,00 etatów 
nauczyciel staŜysta       1,00 etat 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   12,37 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  10,81 etatu 
 
Zespół Szkół Ekonomicznych 
Zespół Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2009/2010 prowadził naukę w 22 oddziałach 
dla 584 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2010/2011  w 22 oddziałach uczy się 598 
uczniów. W miesiącu czerwcu 2010 r. szkołę ukończyło 166 absolwentów. Zespół Szkół 
Ekonomicznych prowadzi: 
- Publiczne Liceum Profilowane Nr IV o profilu socjalnym, 
- Publiczne Technikum Nr 3. 
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W okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała: 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

3.637.979 
650.080 

3.633.729,98 
642.699,07 

99,9 
98,9 

 R a z e m  4.288.059 4.276.429,05 99,7 
 
Większymi pozycjami  w wydatkach bieŜących są: 
- energia (w obiekcie szkolnym i sali gimnastycznej 
   Klubu Sportowego „Budowlani” z porozumienia)  284.428,76 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   167.900,00 zł 
- remonty i konserwacje       52.568,92 zł 
- zakupy materiałów, wyposaŜenia i pomocy naukowych   49.823,76 zł 
- usługi pozostałe        49.463,45 zł 
- usługi telekomunikacyjne i internetowe     13.154,64 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych     12.697,94 zł 
 
W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w dochodach własnych             
w wysokości 65.455,51 zł, a wydatkowała 84.528,19 zł, angaŜując środki obrotowe roku 
poprzedniego. Środki te wydatkowano głównie na: 
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych  32.289,35 zł   
- usługi pozostałe                 18.485,09 zł 
- zakup energii                 12.000,00 zł 
- podróŜe słuŜbowe krajowe i zagraniczne     1.513,68 zł 
- remonty i konserwacje     14.334,83 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych      2.994,85 zł 
 
Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał: 
 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni 

Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

56,29 
56,92 

23,0 
22,0 

79,29 
78,92 

3. RóŜnica  poz. 2-1 +0,63 - 1,0 - 0,37 
4. Przeciętne za rok 2010 56,60 22,5 79,10 

 
Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku, w grupie pracowników pedagogicznych według stopni 
awansu zawodowego kształtowało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany  32,52 etatu 
nauczyciel mianowany  14,69 etatu 
nauczyciel kontraktowy    7,69 etatu 
nauczyciel staŜysta     1,70 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze     6,75 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  15,75 etatu 
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Zespół  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształc ących 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w roku szkolnym 
2009/2010 prowadził naukę w 14 oddziałach dla 306 uczniów, natomiast w roku szkolnym 
2010/2011 uczy się w 15 oddziałach 351 uczniów.  
W miesiącu czerwcu 2010 r. szkołę ukończyło 53 absolwentów. 
Zespół prowadzi następujące typy szkół: 
- Publiczne Liceum Profilowane Nr 1, 
- Publiczne Technikum Nr 1. 
W trakcie roku 2010 młodzieŜ Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
zorganizowała konferencje naukowe o zasięgu  wojewódzkim dotyczące następujących 
tematów: 
- „II wojna światowa – rocznica patriotyczna czy medialna”, 
- „Architektura krajobrazu i florystyka – zawody przyszłości”. 
 
Na realizację zadań planowych jednostka wydatkowała: 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

2.196.322 
258.150 

2.189.918,55 
250.033,67 

99,7 
96,9 

 R a z e m 2.454.472 2.439.952,22 99,4 
 
W pozostałych wydatkach bieŜących większe pozycje to: 
- energia         75.136,20 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    105.400,00 zł 
- remonty i konserwacje                    5.998,79 zł 
- zakupy artykułów biurowych, środków czystości, 
   pomocy naukowych i dydaktycznych     29.900,00 zł 
- usługi pozostałe        12.404,00 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych        4.988,11 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych       5.792,88 zł 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 2010 roku pozyskał przychody w ramach 
dochodów własnych w łącznej  wysokości  19.969,76 zł, natomiast wydatkował 33.404,61 zł, 
angaŜując środki obrotowe z roku 2009. Wydatki w większości skierowano na: 
- zakup materiałów, wyposaŜenia i pomocy naukowych    7.644,60 zł  
- usługi pozostałe         2.898,67 zł 
- remonty i konserwacje      20.699,82 zł 
 
Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

30,10 
32,93 

18,5 
16,75 

48,60 
49,68 

3. RóŜnica  poz. 2-1 +2,83 - 1,75 +1,08 
4. Przeciętne za rok 2010 30,47 17,48 47,95 

 
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2010 roku, według stopni awansu 
zawodowego kształtowało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany  14,00 etatów 
nauczyciel mianowany    5,85 etatu 
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nauczyciel kontraktowy    9,42 etatu 
nauczyciel staŜysta     1,20 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   8,26 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  9,22 etatu 
 
Zespół Szkół  Zawodowych Nr 4 
W skład Zespołu wchodzą: 
 - Publiczne Technikum Nr 2, 
 - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, 
 - Uzupełniające Technikum Zawodowe dla Dorosłych, 
 - Szkoła Policealna Nr I. 
 
W roku szkolnym 2009/2010 do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu uczęszczało 781 
uczniów do 31 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2010/2011 kształci się 761 uczniów    
w  30 oddziałach. W miesiącu czerwcu 2010 roku szkołę ukończyło 222 absolwentów. 
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu to placówka 
kształcąca w zawodach branŜy gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej i handlowej.  
W celu podniesienia jakości pracy ubiegłym roku zrealizowano kilka projektów edukacyjno-
wychowawczych. („Partnerzy w nauce”, „Młodzi zawodowcy – program rozwojowy szkół 
zawodowych Miasta Opola”, „Zawodowcy na start – program rozwojowy szkół zawodowych 
Miasta Opola”, „Innowacyjna szkoła zawodowa”).  
W roku 2010 Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 uzyskał Certyfikat Jakości „Szkoła 
Przedsiębiorczości” w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym prowadzonym przez 
Fundację MłodzieŜowej Przedsiębiorczości w Warszawie. 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu kontynuował realizację szkolnego projektu 
edukacyjnego „Prawo w Ŝyciu człowieka”. Głównym celem projektu było wykształcenie  
u uczniów umiejętności niezbędnych do rozwiązywania podstawowych problemów prawnych 
mogących wystąpić w Ŝyciu młodego człowieka.  
 
Na działalność Zespołu w 2010 roku wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

3.913.411 
575.300 

3.905.588,67 
573.305,91 

99,8 
99,7 

 R a z e m 4.488.711 4.478.894,58 99,8 
 
Największymi pozycjami w wydatkach bieŜących są: 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    181.110,00 zł  
- energia        203.859,98 zł 
- remonty i konserwacje        34.784,69 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia oraz pomocy naukowych       38.496,16 zł 
- usługi pozostałe         70.485,36 zł 
- usługi telekomunikacyjne i internetowe      12.996,56 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych       12.998,87 zł 
 
W okresie sprawozdawczym jednostka pozyskała przychody w dochodach własnych            
w wysokości 46.188,44 zł, a wydatkowała 53.175,29 zł, angaŜując środki obrotowe z roku 
2009. Środki te przeznaczyła  głównie na: 
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- zakup materiałów i wyposaŜenia oraz pomocy naukowych      35.758,94 zł  
- usługi pozostałe                  7.490,77 zł 
- remonty i konserwacje         9.272,93 zł 
 
Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

61,87 
60,35 

21,13 
21,13 

83,00 
81,48 

3. RóŜnica  poz. 2-1 - 1,52 - - 1,52 
4. Przeciętne za rok 2010 60,80 21,26 82,06 

 
W roku 2010 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według stopni 
awansu zawodowego kształtowało się następująco: 
- nauczyciel dyplomowany  29,57 etatu 
- nauczyciel mianowany  15,87 etatu 
- nauczyciel kontraktowy  14,17 etatu 
- nauczyciel staŜysta    1,19 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze     6,17 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  15,09 etatu 
 
Zespół Szkół Budowlanych 
W skład Zespołu wchodzą: 
- Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych, 
- Publiczne Technikum Nr 6, 
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5, 
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. 
 
W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole kształciło się 544 uczniów w 23 oddziałach, 
natomiast w roku szkolnym 2010/2011 , 565 uczniów uczy się w  25 oddziałach, z czego  
48 uczniów tworzy 3 oddziały klas specjalnych. 
W roku 2010 szkołę opuściło 159 absolwentów. 
Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w roku szkolnym 2009/2010 brali czynny udział  
w zawodach sportowych zajmując wysokie pozycje. 
Przy Zespole Szkół Budowlanych, z inicjatywy uczniów klas o profilu technik architektury 
krajobrazu powstał egzotyczny japoński ogród. Uczniowie zainspirowani ogrodem japońskim 

we Wrocławiu stworzyli własny projekt stosując style ogrodów japońskich  karesansui oraz 

tsukiyama. Projekt był współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu "Młodzi 

Zawodowcy – program rozwojowy szkól zawodowych miasta Opola" oraz środków własnych 
szkoły i darczyńców.  
 
W okresie sprawozdawczym na działalność szkoły wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

2.588.255 
458.920 

2.562.244,75 
456.666,80 

99,0 
99,5 

 R a z e m 3.047.175 3.018.911,55 99,1 
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W wydatkach bieŜących większymi pozycjami są: 
- energia       155.160,00 zł   
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   128.440,00 zł 
- remonty i konserwacje       26.597,05 zł 
- zakup materiałów, wyposaŜenia, pomocy naukowych   58.225,17 zł    
- usługi pozostałe        52.034,76 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych      11.915,51 zł 
 
W roku budŜetowym 2010 jednostka pozyskała przychody w ramach dochodów własnych         
w wysokości 21.057,28 zł. 
Wydatkowano kwotę 28.933,15 zł, angaŜując środki obrotowe z roku poprzedniego. 
Główne kierunki wydatków to: 
- zakup materiałów, wyposaŜenia, pomocy naukowych 8.117,90 zł 
- usługi pozostałe      7.719,54 zł 
- podróŜe słuŜbowe krajowe i zagraniczne   3.852,58 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych    6.115,09 zł 
 
Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni 

Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

45,23 
45,10 

14,00 
14,00 

59,23 
59,10 

3. RóŜnica  poz. 2-1 - 0,13 - - 0,13 
4. Przeciętne za rok 2010 45,45 14,00 59,45 

 
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego 
przedstawiało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany  20,87 etatu 
nauczyciel mianowany    8,72 etatu 
nauczyciel kontraktowy  15,30 etatu 
nauczyciel staŜysta     0,56 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   5,25 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  8,75 etatu 
 
Zespół  Szkół  Zawodowych  im. St. Staszica 
W skład Zespołu wchodzą: 
- Publiczne Liceum Profilowane Nr VII, 
- Publiczne Technikum Nr 7, 
- Publiczna Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa Nr 4, 
- Szkoła Policealna Nr IV dla Dorosłych. 

 
W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole kształciło się 932 uczniów w 35 oddziałach, 
natomiast w roku szkolnym 2010/2011 naukę pobiera 891 uczniów w 31 oddziałach.  
W miesiącu czerwcu 2010 r. szkołę ukończyło 263 uczniów. 
Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica umoŜliwia zdobycie wiedzy i umiejętności  
przygotowując do wykonywania wyuczonego zawodu i umoŜliwia świadomy wybór dalszego 
kierunku kształcenia, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów  
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i zasad określonych w ustawie, wykorzystując doświadczenie wychowawców klasowych, 
wszystkich nauczycieli, pedagoga szkolnego oraz psychologa.  
 
Na zadania statutowe jednostki w 2010 roku wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

4.111.639 
642.000 

4.082.908,50 
634.428,07 

99,3 
98,8 

 R a z e m 4.753.639 4.717.336,57 99,2 
 
W pozostałych wydatkach bieŜących większymi pozycjami były: 
- energia        195.669,44 zł       
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    188.700,00 zł 
- remonty i konserwacje        40.737,47 zł 
- usługi pozostałe                  68.906,58 zł 
- zakup materiałów , wyposaŜenia i pomocy dydaktycznych   71.695,42 zł        
- usługi telekomunikacyjne i internetowe      10.905,26 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych       12.000,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych      24.029,79 zł 
 
W okresie sprawozdawczym pozyskano równieŜ przychody w ramach dochodów własnych  
w wysokości 141.100,91 zł, a wydatkowano 136.269,21 zł. 
Ze środków tych sfinansowano: 
- zakup materiałów, wyposaŜenia, pomocy naukowych 25.308,32 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe    21.583,57 zł 
- usługi pozostałe      18.679,42 zł 
- remonty i konserwacje     24.892,33 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych    12.669,68 zł 
- wydatki inwestycyjne     26.807,50 zł 
 
Zespół na realizację zadań statutowych zatrudniał: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

68,43 
69,79 

16,75 
16,75 

85,18 
86,54 

3. RóŜnica  poz. 2-1 +1,36 - + 1,36 
4. Przeciętne za rok 2010 67,35 16,75 84,10 

 
W 2010 roku przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych według stopni awansu 
zawodowego kształtowało się następująco: 
- nauczyciel dyplomowany  32,33 etatu 
- nauczyciel mianowany    6,95 etatu 
- nauczyciel kontraktowy  21,23 etatu 
- nauczyciel staŜysta    6,84 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze     6,25 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  10,50 etatu 
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Zespół  Szkół  im. Prymasa Tysi ąclecia 
W skład tego rozdziału budŜetowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia wchodzi 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum. 
 
W roku szkolnym 2009/2010 w  3 oddziałach uczyło się 37 uczniów, obecnie naukę pobiera 
42 uczniów w 3 oddziałach. W roku 2010 szkołę opuściło 7 absolwentów. 
 
Na działalność tej szkoły w 2010 r. wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

141.670 
8.800 

136.126,00 
8.610,04 

96,1 
97,8 

 R a z e m 150.470 144.736,04 96,2 
 
W  celu realizacji zadań statutowych w szkole obsadzono przeciętnie w 2010 roku  
2,97 etatów pedagogicznych. 
Struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego  
w 2010 roku przedstawiała się następująco: 
- nauczyciel dyplomowany  1,65 etatu 
- nauczyciel mianowany  0,28 etatu 
- nauczyciel kontraktowy  1,04 etatu 
 
Zespół  Szkół Specjalnych – Szkoła Specjalna Przysp osabiaj ąca do Pracy 
Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XLIV/453/05 z dnia 17.03.2005 r. powołano Szkołę 
Specjalną Przysposabiającą do Pracy, która funkcjonuje od dnia 1 września 2005 r. Szkoła 
wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu. 
Uczęszczają do niej absolwenci gimnazjum specjalnego posiadający orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz z upośledzeniami sprzęŜonymi. 
Nauka w szkole trwa 3 lata, jednak nie dłuŜej niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia. Zadaniem 
szkoły jest przysposobienie do samodzielnego wykonywania prostych prac w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domowego, m.in. sporządzanie i podawanie posiłków, prace      
w ogrodzie, szycie ręczne i maszynowe. 
Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych 
przez nauczycieli pracujących z uczniami. 
Zajęcia odbywają się w budynku przy ulicy Bytnara Rudego 7 w Opolu. 
W szkole funkcjonują 3 oddziały, do których uczęszcza 28 uczniów. 
 
Na działalność tej szkoły w 2010 r. wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

430.960 
30.000 

429.216,21 
27.552,33 

99,6 
91,8 

 R a z e m 460.960 456.768,54 99,1 
 
Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół Specjalnych w roku 2010 wyniosło 5,43 etatu 
pracowników pedagogicznych. Według stopni awansu zawodowego przedstawiało się ono 
następująco: 
nauczyciel dyplomowany  5,19 etatu 
nauczyciel kontraktowy  0,24 etatu 
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Rozdział  80132 – Szkoły artystyczne 
Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego 1 czerwca 1999 r. został przyjęty 
do prowadzenia jako zadanie własne miasta Opola na mocy porozumienia zawartego  
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W skład Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego wchodzi: 
- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, 
- Publiczne Liceum Plastyczne, 
- Ognisko Plastyczne. 
Głównym zadaniem statutowym Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego 
jest rozwijanie talentów plastycznych uzdolnionych w tym kierunku dzieci i młodzieŜy. 
W roku szkolnym 2009/2010 w szkole kształciło się 252 uczniów w 10 oddziałach. Aktualnie  
do szkoły uczęszcza  240 uczniów, tworząc 10 oddziałów. W miesiącu czerwcu 2010 roku 
szkołę ukończyło 46 absolwentów. Obowiązkowy program edukacyjny w szkole wzbogaca 
się poprzez organizowanie wielu imprez oraz uczestnictwo uczniów w warsztatach  
i plenerach, gdzie uczniowie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego 
uzyskują wyróŜnienia oraz wysokie lokaty. 
W 2010 roku oprócz działalności podstawowej dodatkowo zorganizowano kilka wystaw oraz 
przedstawienie teatralne z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. 
 
Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

2.453.272 
357.406 

2.452.688,12 
354.003,07 

100 
99,0 

 R a z e m 2.810.678 2.806.691,19 99,9 
 
Pozostałe wydatki bieŜące to głównie: 
- energia          59.898,14 zł   
- usługi pozostałe         27.383,26 zł  
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    119.080,00 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia        48.216,81 zł 
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych     46.956,05 zł 
- remonty i konserwacje        24.917,84 zł 
 
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia z wydatków bieŜących w 2010 roku 
wyniósł 970,50 zł. 
Na przestrzeni roku sprawozdawczego pozyskano w ramach dochodów własnych łączną 
kwotę 27.586,25 zł, głównie za wynajem sali gimnastycznej i ze sprzedaŜy prac 
uczniowskich, a wydatkowano 27.900,66 zł, angaŜując środki obrotowe z roku poprzedniego. 
Wydatki dotyczyły miedzy innymi: 
- opłaty za energię cieplną i elektryczną       9.500,00 zł 
- usługi pozostałe oraz konserwacje       4.022,04 zł 
- zakupu materiałów, wyposaŜenia i pomocy naukowych  14.378,62 zł 
 
Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni 

Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

39,95 
42,25 

16,0 
16,0 

55,95 
58,25 

3. RóŜnica  poz. 2-1 +2,3 - + 2,3 
4. Przeciętne za rok 2010 40,14 16,0 56,14 
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Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni 
awansu zawodowego kształtowało się następująco: 
- nauczyciel dyplomowany   14,58 etatu 
- nauczyciel mianowany   12,76 etatu 
- nauczyciel kontraktowy   11,01 etatu 
- nauczyciel staŜysta     1,79 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze     5,0 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  11,0 etatu 
 
SZKOŁY – PLACÓWKI  NIEPUBLICZNE 
W 2010 roku do otrzymywania dotacji z budŜetu miasta uprawnionych było sześć przedszkoli 
niepublicznych: „Skrzat”, „Przed-szkółka”, „Kubuś”, „Bajka”, „Nemo” i „Minilatki” oraz trzy 
punkty przedszkolne: „Bajkowo”, Akademia Kinder Centrum oraz punkt przedszkolny  
im. Bł. Matki Teresy. 
Kolejne jednostki, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Opole, uprawnione do 
otrzymywania dotacji, to szkoły róŜnego typu i rodzaju: 
- Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego, które prowadziło: 
 Społeczne Językowe Gimnazjum dla młodzieŜy, 
 Społeczne Językowe Liceum dla młodzieŜy, 
 Uzupełniające Dwuletnie Liceum dla dorosłych, 
 trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, 
 Policealne Studium Administracyjno-Politologiczne dla młodzieŜy i dorosłych; 
- Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia prowadzące  
 Liceum Ogólnokształcące „Tak”, Szkołę podstawową i Gimnazjum „TAK”; 
- Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, które prowadziło w 2010 roku policealne Studium 

Zawodowe BHP dla dorosłych do 31 sierpnia 2010r.; 
- Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, który prowadził Publiczne Gimnazjum dla 

dorosłych, Publiczne Liceum Uzupełniające dla dorosłych, Publiczne Policealne Studium 
Zawodowe dla dorosłych oraz sześć szkół zawodowych i internat; 

- Towarzystwo Edukacji Bankowej, prowadzące sześć szkół zawodowych dla dorosłych oraz  
   jedną dla młodzieŜy; od września 2010 roku przekształcone w jedną szkołę pod nazwą   
   Policealna Szkoła TEB Edukacja; 
- Barbara Barcz-Berdak, która prowadziła Policealne Studium Kosmetyki dla Dorosłych; 
- Tomasz Kubala, prowadzący Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz 
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
- Małgorzata Jendrysik, prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową „NASZA SZKOŁA”, 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadziło Katolicką Szkołę 
Podstawową, Gimnazjum oraz od września 2010 roku Liceum Ogólnokształcące; 
- Zespół Szkół „SOCRATES” Adriana Chromik obejmujące Liceum Ogólnokształcące oraz 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
- Anna i Paweł Ciurzyńscy – Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony; 
- Centrum Kształcenia Kadr  „PROFESJA”, prowadzące Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 
dla dorosłych, Uzupełniające Liceum oraz Policealną Szkołę Rozwoju Zawodowego; 
- Centrum Nauki i Biznesu „śAK”, które prowadziło w 2010 roku cztery policealne szkoły dla 
dorosłych; 
- Edwarda-Ligia Pawelec, która prowadzi szkołę „AWANGARDA”; 
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- Britain Security Consulting Sp. z o.o., która prowadziła Elitarną Szkołę SłuŜb Ochrony  
i Biznesu; 
- Instytut Postępowania Twórczego – w roku 2010 prowadził dwie szkoły edukacji 
innowacyjnej: Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
dorosłych. 
WyŜej wymienione jednostki jako organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne 
otrzymywały dotacje przyznane w oparciu o: 
- art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, 
- Rozporządzenie MEN z dnia 29.12.2000 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1330), 
- Uchwały Rady Miasta Opola. 
Wielkość dotacji udzielonych organom prowadzącym w rozbiciu na poszczególne typy szkół 
przedstawiają poniŜsze tabele: 
 
WOLNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE REGIONU OPOLSKIEGO 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Gimnazjum 86 358.500 353.516 
Społeczne Językowe Liceum 
Ogólnokształcące 60 275.000 272.411 

Dwuletnie Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych 

15 17.000 16.931 

Policealne Studium 
Administracyjno-Politologiczne 
dla Dorosłych 

5 12.000 10.411 

Trzyletnie zaoczne liceum 
ogólnokształcące 24 42.000 40.109 

R A Z E M  190 704.500 693.378 
 
TOWARZYSTWO ALTERNATYWNEGO KSZTAŁCENIA  „TAK” 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
TAK 220 724.700 707.397 

Niepubliczne  Gimnazjum   TAK 60 230.000 220.766 
Liceum Ogólnokształcące  TAK 40 85.000 82.560 
R A Z E M  320 1.039.700 1.010.723 
 
WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie  
w 2010 r. 

Technikum Zawodowe dla 
Dorosłych Uzupełniające 128 165.000 163.115 

Policealna Szkoła Zawodowa dla 
Dorosłych 39 102.000 99.015 

Publiczna Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa dla Dorosłych 9 32.850 25.436 

Publiczna Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 294 1.430.000 1.413.509 



Załącznik nr 1 - część opisowa sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 r. 

 

           Strona 86 z 212 

 
 

Internat przy ZSZ WZDZ 49 360.520 302.844 
Publiczne Gimnazjum dla 
Dorosłych 49 120.000 111.810 

Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące Uzupełniające 118 165.000 155.053 

Publiczne Technikum Zawodowe 
dla Dorosłych 73 220.000 207.935 

Publiczne Technikum Zawodowe 388 2.072.000 2.060.354 
Publiczne Policealne Studium 
Zawodowe dla Dorosłych 183 925.000 915.279 

R A Z E M  1.330 5.592.370 5.454.390 
 
STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH 
OPOLSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Policealne Studium Zawodowe 
BHP dla Dorosłych 35 17.000 15.949 

R A Z E M  35 17.000 15.949 
 
TOWARZYSTWO  EDUKACJI  BANKOWEJ 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie  
w 2010 r. 

Policealna Szkoła Informatyki  
i Internetu 90 95.000 89.047 

Szkoła Turystyki 50 47.000 45.631 
Szkoła Europejska Eurocollege 220 255.000 252.521 
Studium Edukacji Społecznej 30 25.000 23.923 
Studium Zdrowia i Urody 350 420.000 419.983 
Studium Zdrowia i Urody dla 
młodzieŜy 80 280.000 274.957 

Policealna Szkoła TEB Edukacja 820 610.000 609.153 
R A Z E M   1.732.000 1.715.215 
 
TOMASZ  KUBALA 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 290 408.000 405.197 

Prywatne Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące 130 203.000 199.064 

R A Z E M  420 611.000 604.261 
 
BARBARA  BARCZ-BERDAK 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Policealne Studium Kosmetyki dla 
Dorosłych 86 185.000 183.853 

R A Z E M  86 185.000 183.853 
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MAŁGORZATA  JENDRYSIK 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
„NASZA SZKOŁA” 260 815.000 806.687 

R A Z E M  260 815.000 806.687 
 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Katolicka Publiczna Szkoła 
Podstawowa 49 373.500 352.372 

Katolickie Gimnazjum 52 496.200 487.080 
Katolickie Liceum 
ogólnokształcace 60 35.000 25.096 

R A Z E M  161 904.700 864.548 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SOCRATES – ADRIANA CHROMIK 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Liceum Ogólnokształcące 400 728.000 725.573 
Liceum Uzupełniające 380 555.000 551.824 
R A Z E M  780 1.283.000 1.277.397 
 
ANNA  I  PAWEŁ  CIURZYŃSCY 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Policealna Szkoła Detektywów  
i Pracowników Ochrony 60 82.000 79.300 

R A Z E M  60 82.000 79.300 
 
CENTRUM NAUKI I BIZNESU  śAK 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Policealna Szkoła 800 850.000 847.940 
Policealna Szkoła Administracji 570 679.200 673.833 
Policealna Szkoła Informatyki 200 400.000 395.174 
Policealna Szkoła 
Rachunkowości 400 510.000 507.258 

R A Z E M  1.970 2.439.200 2.424.205 
 
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR  PROFESJA 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Policealna Szkoła Rozwoju 1.000 1.004.000 999.453 
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Zawodowego 
Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące 100 128.000 126.901 

Zaoczne Liceum 
Ogólnokształcące 100 105.000 103.888 

R A Z E M  1.200 1.237.000 1.230.242 
 
BRITAIN SECURITY CONSULTING SP. Z O.O. 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Britain Security Consulting  
Sp. z o.o. 60 95.000 90.819 

R A Z E M  60 95.000 90.819 
 
EDWARDA – LIGIA  PAWELEC  

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Prywatna Policealna Szkoła 
AWANGARDA 105 80.000 78.858 

R A Z E M  105 80.000 78.858 
 
INSTYTUT   POSTĘPOWANIA  TWÓRCZEGO 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Edukacja Innowacyjna – Liceum 
Ogólnokształcące 60 36.000 34.355 

Edukacja Innowacyjna  
– Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące 

60 58.000 56.875 

R A Z E M  120 94.000 91.230 
 
P R Z E D S Z K O L A     N I E P U B L I C Z N E  

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Niepubliczne Przedszkole 
Artystyczne i Językowe PRZED-
SZKÓŁKA 

119 700.000 694.562 

Przedszkole Niepubliczne  
SKRZAT 40 220.000 214.475 

Przedszkole Niepubliczne  
KUBUŚ 74 420.000 417.531 

Przedszkole Niepubliczne BAJKA 100 580.000 575.905 
Przedszkole Niepubliczne NEMO 25 150.000 148.941 
Przedszkole Niepubliczne 
MINILATKI 40 240.000 238.306 

R A Z E M  398 2.310.000 2.289.720 
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PUNKTY PRZEDSZKOLNE NIEPUBLICZNE 

 
Miesięczna 

liczba uczniów 
wg SIO 

Plan dotacji na 
2010 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Punkt Przedszkolny im. Bł.Matki 
Teresy 25 80.000 79.434 

Punkt Przedszkolny „BAJKOWO” 50 64.600 60.370 
Punkt Przedszkolny Akademia 
Kinder Centrum 18 44.000 41.041 

R A Z E M  93 188.600 180.845 
 
Ogółem w roku 2010 zaplanowano na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek 
systemu oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu 
terytorialnego kwotę 19.410.070 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 
19.091.620 zł. Kwota przekazanych dotacji w roku 2010 obejmuje łącznie  liczbę  65.264 
dzieci, uczniów i słuchaczy, co daje średniomiesięczną liczbę 5.439 dzieci, uczniów  
i słuchaczy objętych dotacją. 
 
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o środki 
dokształcania zawodowego 
Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych  
w Opolu. Zespół realizuje zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieŜy  
i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a takŜe inne zadania 
zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz pozostałe jednostki organizacyjne. 
Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu w roku 
szkolnym 2009/2010 organizowało zajęcia praktyczne dla 1.093 uczniów, natomiast w roku 
szkolnym 2010/2011 dla 1.070 uczniów. 
Zajęcia odbywały się dla uczniów z niŜej wymienionych szkół: 
- Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu, 
- Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu, 
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu, 
- Zespół Szkół Budowlanych w Opolu, 
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu, 
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu, 
- Liceum Ogólnokształcące Nr VI  w Opolu, 
- Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO w Opolu. 
 
W roku 2010 Centrum Kształcenia Praktycznego moŜe odnotować rozwój w zakresie nowej 
pracowni mechatroniki, doposaŜenia pracowni mechanicznych, elektronicznych oraz 
budownictwa. Rozpoczęto tworzenie pracowni higieny osobistej i pierwszej pomocy 
przedmedycznej  dla nowego kierunku opiekun osoby starszej. 

                                                                                                                                                                        
Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
Wykonania 

1. 
2. 
3. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Wydatki majątkowe 
Pozostałe wydatki bieŜące 

2.002.610 
550.000 
490.200 

1.984.360,67 
549.996,93 
489.726,46 

99,1 
100,0 
99,9 

 R a z e m  3.042.810 3.024.084,86 99,4 
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Z kwot zaplanowanych na pozostałe wydatki bieŜące głównie wydatkowano na: 
- zakup energii       144.700,00 zł  
- remonty i konserwacje         12.000,00 zł  
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      80.390,00 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia        79.400,00 zł 
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek    30.000,00 zł 
- usługi pozostałe         84.500,00 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych         6.500,00 zł 
- wpłaty na PFRON         16.210,00 zł 
 
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w 2010 roku wyniósł 188,63 zł.  
 
W roku 2010 Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskało w ramach dochodów własnych  
przychody w wysokości 33.962,09 zł, a wydatkowało kwotę 50.959,52 zł, angaŜując środki 
obrotowe z roku 2009. 
NajpowaŜniejsze wydatki dotyczyły: 
- zakupu materiałów, wyposaŜenia, pomocy naukowych  14.405,24 zł  
- energii          5.028,84 zł 
- remontów i konserwacji      12.740,41 zł 
- usług pozostałych         3.478,58 zł 
- wydatków inwestycyjnych      13.487,10 zł 
 
Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

24,97 
26,99 

15,50 
15,50 

40,47 
42,49 

3. RóŜnica  poz. 2-1 +2,02 - +2,02 
4. Przeciętne za rok 2010 24,92 15,50 40,42 

 
Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 w grupie pracowników pedagogicznych według stopni 
awansu zawodowego kształtowało się następująco: 
- nauczyciel dyplomowany     7,62 etatu 
- nauczyciel mianowany     4,21 etatu 
- nauczyciel kontraktowy   10,81 etatu  
- nauczyciel staŜysta     2,28 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   12,50 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi    3,00 etatu 
 
Rozdział 80142 – O środki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 

W ramach omawianego rozdziału budŜetowego funkcjonuje powołany przez Radę Miasta 
Opola uchwałą Nr LVIII/700/02 z dnia 21 marca 2002 r. Miejski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Opolu. 
Do głównych obszarów działalności Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli naleŜy: 
- doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół 
oraz placówek oświatowo-wychowawczych, 
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- inspirowanie, organizowanie,  prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych miasta Opola,  
a takŜe zainteresowanych jednostek samorządowych,  
- opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi w szkołach,  
- przygotowanie kadry nauczycielskiej do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia. 
W Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli działają pracownie edukacji przedszkolnej  
i podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz promocji kadry kierowniczej. 
W celu zapewnienia  lepszej organizacji pracy doradców metodycznych powołano zespoły 
doradcze edukacji humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, zawodowej, 
wczesnoszkolnej oraz promocji zdrowia i kultury fizycznej. 
Z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli współpracowało 22 doradców 
metodycznych posiadających etaty w szkołach i placówkach oświatowych miasta Opola oraz 
jedna osoba z gminy Turawa. 
Doradztwem metodycznym objęto: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad 
gimnazjalne oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze miasta Opola i wszystkich gmin,  
z którymi gmina Opole zawarła porozumienia (Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, 
Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubiany, Murów, Niemodlin, Olszanka, Ozimek, Tułowice, 
Turawa). W roku 2010 podpisano porozumienie o współpracy z gminą Pokój.  
Do zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli naleŜy  
w szczególności inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola oraz wyŜej 
wymienionych gmin. 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli prowadzi równieŜ działalność popularyzatorską  
i wydawniczą. 
 
Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

558.241 
53.013 

551.329,26 
47.802,79 

98,8 
90,2 

 R a z e m 611.254 599.132,05 98,0 
 
Z kwot zaplanowanych na pozostałe wydatki bieŜące środki głównie wydatkowano na: 
- usługi pozostałe          6.584,13 zł  
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    18.820,00 zł 
- zakup energii         6.416,76 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia       5.383,68 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych       3.424,50 zł 
 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w roku 2010 był realizatorem projektu  
pn. „Oświata jutra – kursy doskonalące dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą  
w mieście Opolu” finansowanego ze środków unijnych. 
Na realizację powyŜszego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

64.161 
110.311 

61.187,57 
110.311 

95,4 
100 

 R a z e m 174.472 171.498,57 98,3 
 
W roku 2010 jednostka uzyskała w ramach dochodów własnych przychody w wysokości 
261.082,06 zł, a wydatkowała kwotę 232.221,47 zł. 
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Główne kierunki wydatków to: 
- zakup materiałów i wyposaŜenia oraz pomocy naukowych 43.776,40 zł 
- umowy zlecenia i umowy o dzieło     97.373,08 zł 
- usługi pozostałe                72.616,64 zł 
- podróŜe słuŜbowe krajowe        5.448,84 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych       7.894,29 zł 
Przeciętny stan zatrudnienia w etatach w okresie sprawozdawczym kształtował się 
następująco:  
- pracownicy pedagogiczni  5,50 etatów 
- stanowiska urzędnicze  4,50 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi 0,25 etatu 
W grupie pracowników pedagogicznych przeciętne zatrudnienie według stopni awansu 
zawodowego kształtowało się następująco: 
- nauczyciel dyplomowany  5,15etatu 
- nauczyciel mianowany  0,35 etatu 

 
Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.  
z późniejszymi zmianami, w budŜetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu 
doradztwa zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
W roku 2010 zaplanowano w tym rozdziale budŜetowym środki finansowe w wysokości 
762.500 zł.  
Zarządzeniem Nr OR.I-0151-1758/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2010 roku 
oraz niŜej wymienionym pismami Wydziału Oświaty: 
- pismo z dnia 09.09.2010 r. znak Oś.KP.VIII.43901-13/10 
- pismo z dnia 29.10.2010 r. znak Oś.KPVIII.43901-22/10 
w sprawie dodatkowego przydzielenia środków pozostających w dyspozycji Urzędu Miasta 
Opola dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe: 
- przedszkola publiczne   113.426 zł 
- publiczne szkoły podstawowe  232.672 zł 
- publiczne gimnazja      83.416 zł 
- szkoły ponadgimnazjalne   273.202 zł 
- placówki oświatowe      17.993 zł 
- środki do dyspozycji UM Opola    41.791 zł 
Wykonanie w roku 2010 wynosi 758.998,17 zł, co stanowi 99,5% wykonania planu,  
z tego: 
-     przedszkola publiczne   113.084,31 zł 
- publiczne szkoły podstawowe  232.154,98 zł 
- publiczne gimnazja     81.713,00 zł 
- szkoły ponadgimnazjalne   272.607,48 zł 
- placówki oświatowe     17.993,00 zł 
- środki do dyspozycji UM Opola    41.445,40 zł 
 
Ze środków finansowych przyznanych szkole lub placówce dofinansowywano w części lub  
w całości: 
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli, 
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia  
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 
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- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie 
skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki, w róŜnych formach doskonalenia 
zawodowego uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalno ść 
W rozdziale 80195 ujmuje się środki finansowe, które w miarę realizacji poszczególnych 
zadań są wydatkowane w Urzędzie Miasta, względnie przekazywane w ramach korekty 
budŜetowej jednostkom, w których następuje realizacja wydatku. Dotyczy to zadań typu: 
fundusz nagród do dyspozycji prezydenta, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
emerytów i rencistów, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania, realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates  
– Comenius, a ponadto koordynowane przez Wydział Oświaty dodatkowe zadania dotyczące 
ogólnie oświaty i wychowania. 
W roku 2010 plan wydatków w tym rozdziale, po zmianach, wynosił 5.630.168 zł, a w okresie 
sprawozdawczym wydatkowano 4.579.747,18 zł, w tym na: 
 
Kontakty zagraniczne placówek o światowych  – w planie budŜetu miasta Opola na 2010 r. 
na realizację powyŜszego zadania zaplanowano kwotę 78.000 zł, a wydatkowano środki  
w wysokości  77.656,86 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. 
Bezpośrednimi realizatorami tego zadania był 37 jednostek i placówek oświatowych 
kontynuujących nawiązane kontakty zagraniczne. Rozszerzały dotychczasową współpracę  
i podejmowały kolejne działania związane z realizacją programów edukacyjnych.  
 
Fundusz świadcze ń socjalnych dla nauczycieli emerytów  – zgodnie z przepisami art. 71 
ust.1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2004 r. 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami  
i rencistami ujmowane są w części oświatowej subwencji ogólnej. Na mocy art. 53 ust. 2 
ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się 
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich 
emerytur i rent. W roku 2010 na ten cel zaplanowano środki na poziomie 1.365.270 zł, przy 
czym wykonano 1.362.281,76 zł, obejmując świadczeniami  1.368 uprawnionych osób. 
 
Komisje egzaminacyjne  – na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) organ 
prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się  
o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W pracach komisji biorą udział dwaj eksperci 
z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. W 2010 roku przeprowadzono 
80 komisji egzaminacyjnych. 
Na realizację tego zadania w roku 2010 otrzymano dotację na zadania bieŜące gmin 
(związków gmin) w wysokości 10.560 zł, przy czym w okresie sprawozdawczym 
wydatkowano kwotę 8.010,76 zł, co stanowi 75,9% wykonania planu dotacji. Kwotę 
niewykorzystaną zwrócono. Ponadto w budŜecie miasta Opola na 2010 rok zabezpieczono 
na ten cel równieŜ środki budŜetowe w wysokości 7.500 zł, które nie zostały wykorzystane. 
Ustalenie w danym roku dokładnej liczby komisji jest niemoŜliwe, poniewaŜ nauczyciele 
kontraktowi z powodów nieplanowanych nieobecności, innych niŜ urlop wypoczynkowy, 
trwających od miesiąca do roku, mogą mieć przedłuŜony staŜ  o okres tej nieobecności. 
Ponadto wniosek o postępowanie egzaminacyjne są zobowiązani złoŜyć w roku uzyskania 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres staŜu. Z tych przyczyn złoŜenie wniosku  
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego jest przesunięte w czasie i róŜne od złoŜonych 
wcześniej deklaracji. 
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Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlik widowanych jednostkach 
oświatowych  – w planie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 4.760 zł na pokrycie 
kosztów dotyczących przechowywania dokumentacji po zlikwidowanych  szkołach oraz 
innych  jednostkach oświatowych.  
Zgodnie z zawartymi umowami, przechowawcą ww. dokumentacji są  Archiwa Opolskie  
Sp. z o.o. z siedzibą w Niemodlinie. W 2010 r. wydatkowano na ww. cel kwotę  wysokości 
4.253,88 zł. 
 
Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi w zakresie nauki, edukacji, o światy  
i wychowania  – plan na 2010 rok wynosił kwotę 20.000 zł. W wyniku rozstrzygniętego 
konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty 
zadań publicznych w dziedzinie nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2010 roku 
dofinansowano realizację 4 zadań na kwotę ogółem 20.000,00 zł. 
 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2580 Polskie Towarzystwa Historyczne 

Wydanie publikacji niskonakładowej 
„Dwie rocznice – 1920/1940. Obraz 
wojny polsko-bolszewickiej i zbrodni 
katyńskiej w historiografii i edukacji 

historycznej”. 

5.000 

2 2580 Polskie Towarzystwo Historyczne 
Wydanie publikacji niskonakładowej 

„Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku. 
Problemy historyczne i edukacyjne.” 

5.000 

3 2580 Polskie Towarzystwo Historyczne 

Wydanie publikacji niskonakładowej 
„Losy ludności ukraińskiej i polskiej na 

kresach południowo-wschodniej Polski w 
latach 1939-1947 w historiografii i 

edukacji historycznej”. 

5.000 

4 2580 Społeczne Towarzystwo 
Artystyczne 

Wydanie publikacji niskonakładowej 
„Otworzył się dla mnie nowy świat” 

5.000 

 
Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych  – z powodu braku moŜliwości 
zapewnienia odpowiedniej lokalizacji dla targów organizatorzy odstąpili od realizacji tego 
przedsięwzięcia. Środki w wysokości 8.096 zł zostały w całości przeznaczone na 
następujące cele edukacyjne: 
- publikację „Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych”, 
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny, 
- zwrot kosztów transportu dotyczący zorganizowanego wyjazdu dyrektorów szkół do gmin 
ościennych promujących opolskie szkoły ponadgimnazjalne, 
- dofinansowanie udziału ucznia w Olimpiadzie Międzynarodowej w Sztokholmie, 
- dofinansowanie udziału uczennicy w finale XXII Konkursu Młodych Naukowców  
UE w Lizbonie. 
Wykonanie w roku 2010 wyniosło kwotę 8.091,10 zł. 
 
Wydatki na planowane konferencje, konsultacje, nara dy, spotkania, imprezy  
i uroczysto ści szkolne m.in. zwi ązane z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole 
oraz inne zadania edukacyjne  – w ramach tego zadania w 2010 roku wymienione poniŜej 
placówki oświatowe zrealizowały  wydatki związane z wymienionymi imprezami: 
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1. MłodzieŜowy Dom Kultury  
– dofinansowanie organizacji uroczystego koncertu z udziałem uczniów opolskich szkół  
pt. „O Tobie, o mnie, o nas” z okazji obchodów Narodowego Dnia śycia; 
- dofinansowanie konkursu plastycznego, fotograficznego i literackiego poświęconych 
zagadnieniom solidarności międzypokoleniowej; 
- dofinansowanie działań programowych w ramach miejskich obchodów 30-lecia Solidarności 
poprzez organizację pikniku rodzinnego z udziałem uczniów opolskich szkół prezentujących 
sztukę lat osiemdziesiątych, przeglądu filmów o Solidarności, konkursu plastycznego „Jak 
dzieci rozumieją wolność, konkursu literackiego „Pojecie wolności” oraz koncertu  
w Filharmonii Opolskiej pieśni i piosenek zaangaŜowanych; 
- dofinansowanie konferencji podsumowującej realizację przez placówki oświatowe miasta 
Opola „Kierunków polityki oświatowej miasta Opola na lata 2006-2010”; 
- dofinansowanie konferencji „Tradycje świąteczne w edukacji regionalnej” oraz spotkania 
wigilijnego Prezydenta Miasta Opola z byłymi pracownikami opolskiej oświaty. 
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
- dofinansowanie organizacji sesji popularno-naukowej „Problematyka praw człowieka we 
współczesnej rzeczywistości społecznej”; 
- dofinansowanie sesji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 30 rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność” pt. „Solidarność – Polski symbol wolności”. 
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II 
- sfinansowanie zakupu nagrody rzeczowej dla szkoły za zajęcie 19 miejsca w ogólnopolskim 
rankingu szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”  
i 1 miejsca jako najlepsza szkoła w województwie; 
- dofinansowanie monografii szkoły wydanej z okazji jubileuszu szkoły – 65 lat działalności. 
4. Zespół Szkół Mechanicznych 
- dofinansowanie uroczystości związanej z nadaniem imienia rotmistrza Witolda Pileckiego 
Publicznemu Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych. 
Plan na rok 2010 wynosił kwotę 48.152 zł, a wykonanie wyniosło kwotę 48.130,08 zł, co 
stanowi 100% wykonania planu. 
 
Ogłoszenia prasowe  – w roku 2010 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę  
3.045  zł. W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. zamieszczono po  
2 ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych:  
w Nowej Trybunie Opolskiej i w Gazecie Wyborczej, na łączną kwotę 2.759,26 zł. 
Zamieszczono równieŜ w gazecie Wyborczej ogłoszenie o konkursie ofert na realizację przez 
organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania na wartość 285,43 zł. Łącznie wydatki na ogłoszenia 
prasowe wyniosły 3.044,69 zł, co stanowi 100% wykonania planu.  
 
Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji w śród uczniów oraz inne zadania 
edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe  – plan na 2010 rok 
wynosił 60.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło kwotę 59.300 zł, co stanowi 98,8% 
wykonania planu. Bezpośrednimi realizatorami zadania były poszczególne jednostki  
i placówki oświatowe. 
Środki wydatkowano na zakup nagród w konkursach, turniejach, przeglądach 
organizowanych przez MłodzieŜowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zrealizowano duŜe przedsięwzięcia edukacyjne, 
m.in. festiwal filmów dla dzieci „Zero Nudy”, Międzynarodowe Spotkania Taneczne, 
Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych MINIATURY oraz kolejną edycję „Opolskich 
Orłów”.  
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Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia  młodocianych pracowników   
– zgodnie z art. 70 b ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi 
pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 
dofinansowanie kosztów kształcenia, jeŜeli: pracodawca lub osoba prowadząca zakład  
w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane 
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych 
przepisach, a młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do 
wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Dofinansowanie przyznaje Prezydent Miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia powyŜszych 
warunków. 
Plan na rok 2010 wynosił kwotę 561.824 zł, a na realizację tego zadania  wykorzystano 
kwotę 560.514,64 zł, finansując 90 decyzji. Środki pochodziły w całości z Funduszu Pracy. 
 
Realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates -Comenius  – w roku 2010 sześć 
jednostek oświatowych realizowało projekty edukacyjne pilotowane przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Socrates. Plan na realizację tego zadania  
wyniósł w roku 2010 kwotę 300.955 zł, a wykonanie wyniosło 40.036,15 zł. 
 
Stypendia motywacyjne dla uczniów  – z dniem 1 stycznia 2005 r. weszły w Ŝycie nowe 
przepisy dotyczące pomocy materialnej dla uczniów. Oprócz pomocy o charakterze 
socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne), udzielanej przez poszczególne gminy uczniom 
zamieszkałym na ich terenie ze środków pochodzących z budŜetu państwa (dotacja celowa), 
uzupełnianych środkami z budŜetów gmin, wprowadzono pomoc o charakterze 
motywacyjnym (stypendia za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe), którą szkoły 
udzielają wyłącznie w oparciu o środki własne gminy. Stypendium przyznawane jest 
dwukrotnie w ciągu roku, (po zakończeniu semestru) po wcześniejszym uzgodnieniu  
z organem prowadzącym listy stypendystów oraz kwoty stypendium. Na realizację tego 
zadania na rok 2010 przeznaczona była w budŜecie kwota 60.420 zł, którą zrealizowano  
w 100%. 
W 2010 roku pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało łącznie 571 uczniów 
opolskich szkół (za I semestr – 112, za II semestr – 459), w tym: 
- 124 uczniów publicznych szkół podstawowych kwota   9.920 zł 
- 152 uczniów publicznych gimnazjów  kwota 15.300 zł 
- 295 uczniów szkół ponadgimnazjalnych  kwota 35.200 zł 
 
Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanyc h ze środków Unii Europejskiej  
– w roku 2010 plan wynosił kwotę 28.399 zł. Zadanie to stanowiło źródło wkładu własnego 
do finansowania działań wynikających z realizacji projektów unijnych dotyczących szkół 
zawodowych i przedszkoli. Środki te zostały wykorzystane na: opłacenie dokumentacji 
związanej z przygotowaniem wniosku projektowego współfinansowanego z RPO WO oraz 
na realizację projektów „Program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” i „Młodzi 
zawodowcy – program rozwojowy szkół zawodowych miasta Opola”, a takŜe na publikację 
biuletynu „Edukacja w ruchu”, segregatory i ulotki do projektu dla szkół zawodowych, zakup 
plakatów do projektu dla szkół podstawowych. Wykonanie wyniosło w 2010 roku kwotę 
16.516,14 zł. Niewykorzystanie całości środków wynika z przyjęcia moŜliwości zastąpienia 
wkładu własnego pienięŜnego w projekcie „Zawodowcy na start” wkładem niepienięŜnym  
w postaci wynajmu sal na potrzeby realizacji zajęć projektowych. 
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Realizacja projektu pn. „Przyjazne przedszkola – ws parcie edukacji przedszkolnej  
w mieście Opolu”  – projekt był realizowany zgodnie z ustalonym terminem do 30 listopada 
2010r. W zadaniu tym plan na rok 2010 wynosił 324.720 zł. Wykonanie planu wyniosło na 
koniec roku budŜetowego 96,5% czyli wydano na to zadanie 313.238,84 zł. Realizację 
projektu prowadziło 8 Przedszkoli Publicznych w Opolu. 
 
Realizacja projektu pn. „Ch ętnie id ę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej 
w mieście Opolu”  – projekt jest realizowany przez opolskie przedszkola od listopada 2010r. 
Na realizację zadania zaplanowano w 2010 roku kwotę 122.177 zł, a wykonanie wyniosło 
kwotę   117.465,18 zł. Realizację projektu prowadziły 2 Przedszkola Publiczne w Opolu. 
 
Realizacja projektu pn. „Via ad Artes – program roz wojowy liceów ogólnokształc ących 
miasta Opola”  – w roku 2010 kontynuowano realizację powyŜszego zadania, 
współfinansowanego ze środków unijnych. Zaplanowana kwota wydatków w roku 2010 
wynosiła 216.050 zł, a wykonana została w wysokości 210.176,88 zł, co stanowi 97,3% 
wykonania planu. 
Realizatorami zadania było sześć liceów ogólnokształcących.  
 
Realizacja projektu pn. „Nauka kluczem do sukcesu –  program rozwojowy liceów 
ogólnokształc ących miasta Opola”  – w roku 2010 kwota ogółem przeznaczona na 
realizację powyŜszego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych wynosiła  
238.115 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 16.000 zł. 
W programie wzięło udział 6 liceów ogólnokształcących. Wykonanie na koniec roku 2010 
wyniosło kwotę 214.402,30 zł, co stanowi 90,0% wykonania planu. 
 
Realizacja projektu pn. „Młodzi zawodowcy – program  rozwojowy szkół zawodowych 
miasta Opola”  – projekt był realizowany do czerwca 2010 roku. Kwota ogółem 
przeznaczona na realizację powyŜszego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych 
wynosiła 328.147 zł. 
W programie wzięło udział 7 szkół zawodowych. Wykonanie na koniec roku 2010 wyniosło 
kwotę 319.002,80 zł, co stanowi 97,2% wykonania planu. 
 
Realizacja projektu pn. „Zawodowcy na start – progr am rozwojowy szkół zawodowych 
miasta Opola”  – projekt realizowany od października 2010r roku dla uczniów szkół 
zawodowych w Opolu. Przewiduje on modernizację oferty kształcenia zawodowego  
i dostosowanie jej potrzeb do lokalnego i regionalnego rynku pracy, obejmuje praktyczną 
naukę zawodu, doradztwo zawodowe oraz wyposaŜenie specjalistycznej pracowni do 
praktycznej nauki zawodu w kaŜdej szkole. W roku 2010 kwota ogółem przeznaczona na 
realizację powyŜszego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych wynosiła  
305.950 zł.  
W programie wzięło udział 7 szkół zawodowych. Wykonanie na koniec roku 2010 wyniosło 
kwotę 264.530,02 zł, co stanowi 86,5% wykonania planu. 
 
Realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok  – program rozwojowy szkół 
podstawowych miasta Opola”  – realizację projektu rozpoczęto od listopada 2010 roku dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych w Opolu. W jego ramach przewidziano realizację 
zajęć w szerokim zakresie zarówno dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, 
jak i dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W roku 2010 kwota ogółem przeznaczona na 



Załącznik nr 1 - część opisowa sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 r. 

 

           Strona 98 z 212 

 
 

realizację powyŜszego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych wynosiła  
115.485 zł.  
W programie wzięło udział 6 szkół podstawowych. Wykonanie na koniec roku 2010 wyniosło 
kwotę 100.398,63 zł, co stanowi 86,9% wykonania planu. 
 
Realizacja projektu pn. „Program zaj ęć dodatkowych wspieraj ących rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego  
w roku szkolnym 2010/2011”  – w roku 2010 kwota ogółem przeznaczona na realizację 
powyŜszego zadania, współfinansowanego ze środków unijnych wynosiła 114.176 zł.  
Projekt jest realizowany przez opolskie gimnazja od listopada 2010r roku. Jego celem jest 
realizacja zajęć dodatkowych z zakresu doradztwa psychologiczno-społecznego. 
W programie wzięło udział 10 szkół gimnazjalnych. Wykonanie na koniec roku 2010 wyniosło 
kwotę 107.764,52 zł, co stanowi 94,4% wykonania planu. 
 
Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku S ądu Okr ęgowego w Opolu  – w związku  
z wydanym przez Sąd Okręgowy w Opolu wyrokiem z dnia 8 maja 2007 roku z tytułu 
wypadku jakiemu uległa uczennica w dniu 21 stycznia 2002 roku na lekcji wychowania 
fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, zasądzono 
od gminy Opole na rzecz małoletniej powódki rentę w kwocie po 300 zł miesięcznie, 
poczynając od dnia 17 stycznia 2007 roku.  
Ponadto Sąd Okręgowy w Opolu udzielił zabezpieczenia powództwa w kwocie 7.000 zł 
miesięcznie w związku z toczącą się sprawą sądową z powództwa Oskara Langnera, który  
w 2004 roku uległ wypadkowi w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI w Opolu.  
W roku 2010 plan na realizację tego zdania wynosił kwotę 99.600 zł, która w całości została 
wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Wypłata odszkodowania z tytułu realizacji wyroku cz ęściowego S ądu Okr ęgowego  
w Opolu – w związku z wydanym przez Sąd Okręgowy w Opolu wyrokiem  w sprawie  
o zadośćuczynienie, rentę i odszkodowanie zasadzono na rzecz powoda Oskara Langnera 
1.200.000 zł zadośćuczynienia oraz 16.000 zł renty miesięcznie. Pełnomocnik powoda 
wystąpił o wypłatę kwoty 450.000 zł, powołując się na prawomocność wyroku w tej części. 
PowyŜsza kwota została wypłacona w dniu 31 grudnia 2010r. Plan w wysokości 451.500 zł 
został wykonany w 99,7%. 
 
Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników o światy  – z zadania tego sukcesywnie  
w trakcie roku przenoszono zarządzeniem bądź uchwałą Rady Miasta Opola środki do 
jednostek realizujących bezpośrednio wydatki po złoŜeniu przez nie wniosku o dokonanie 
korekty zabezpieczającej wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych. Kwota na koniec roku  
w wysokości 230.461 zł stanowi środki niewykorzystane, przy czym na początku roku plan 
wynosił 2.848.400 zł. 
 
Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego 2009 /2010 – podobnie traktowane jak 
zadanie dotyczące odpraw i nagród jubileuszowych pracowników oświaty. W trakcie roku 
sukcesywnie w uzasadnionych przypadkach zarządzeniem bądź uchwałą Rady Miasta 
środki przenoszono bezpośrednio do poszczególnych jednostek oświatowych na podstawie 
złoŜonych przez nie wniosków o dokonanie korekty, bądź w przypadku podwyŜek płac 
pracowników pedagogicznych po wyliczeniu przez jednostki skutku zmian rozporządzenia. 
Kwota na koniec roku w wysokości 34.166 zł stanowi środki niewykorzystane, przy czym 
plan w tej pozycji wynosił kwotę 4.808.000 zł. 
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Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogi czne 
Na terenie gminy Opole funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która 
obejmuje opieką dzieci i młodzieŜ w wieku 0-24 lat. Celem działania poradni jest 
wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieŜy, pomoc uczniom  
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Specjaliści poradni udzielają  dzieciom  
i młodzieŜy, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej i rehabilitacyjnej. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez pracę niŜej 
wymienionych zespołów funkcjonujących w poradni: 
- wczesnego wspomagania wychowawczej funkcji rodziny i terapii zachowań dysfunkcyjnych, 
- rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i wspomagania wczesnego rozwoju dzieci  
i młodzieŜy, 
- profilaktyki i innych problemów dostosowawczych, 
- pomocy uczniom w wyborze kierunków kształcenia i planowania kariery zawodowej, 
- wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej oraz 
budowania systemu wsparcia dla rodziców i nauczycieli. 
  W 2010 roku wykonano: 
- 1.437 badań psychologicznych, 
- 1.251 badań pedagogicznych, 
- 426 badań logopedycznych. 
Zespół orzekający w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej rozpatrzył 800 
wniosków rodziców o wydanie orzeczenia. W okresie sprawozdawczym wydano dla 1.908 
uczniów opinie, a takŜe 465 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 390 dla 
dzieci i młodzieŜy spoza Opola. Orzeczenia wydane dla niezamieszkałych w Opolu dotyczyły 
dzieci i uczniów niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących oraz 
autystycznych. Diagnozą objęto dzieci w wieku od 0 lat do ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej. 
Z róŜnych form pomocy udzielonej przez pracowników poradni nauczycielom, rodzicom  
i wychowawcom skorzystało 1.120 osoby. W warsztatach i innych formach grupowych 
uczestniczyło 213 osób, w tym 35 pedagogów i psychologów szkolnych, 88 nauczycieli  
i wychowawców, 90 rodziców. Pracownicy poradni przeprowadzili 32 prelekcje dla 
pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli i wychowawców i dla rodziców. W ramach 
udzielanej pomocy pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
uczestniczyli w spotkaniach rad pedagogicznych i objęli terapią 28 rodzin. 
Na uwagę zasługują równieŜ działania wspierające rozwój dziecka niepełnosprawnego. 
W roku 2010 zrealizowano program badający gotowość szkolną dzieci 5 letnich „Pierwszy 
Krok” – badaniem objęto przedszkola miasta Opola (wykonano badania przesiewowe  
i omówiono ich wyniki z nauczycielami i rodzicami). 
 
Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

2.584.538 
252.500 

2.565.620,53 
248.581,42 

99,3 
98,5 

 R a z e m  2.837.038 2.814.201,95 99,2 
 
W pozostałych wydatkach bieŜących większymi pozycjami były: 
- zakupy materiałów, wyposaŜenia i pomocy naukowych       15.525,32 zł 
- energia cieplna, elektryczna          34.597,47 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     123.400,00 zł 
- usługi pozostałe          18.491,21 zł 
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- usługi telekomunikacyjne i internetowe       12.431,17 zł 
- wpłaty na PFRON          23.780,00 zł 
 
Oprócz środków budŜetowych jednostka osiągnęła w ramach dochodów własnych przychody 
z odsetek w wysokości  9,59 zł, natomiast wydatkowała kwotę 469,17 zł na zakup 
materiałów, angaŜując środki obrotowe z roku poprzedniego. 
 
Strukturę zatrudnienia przedstawia poniŜsza tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

44,00 
44,00 

11,51 
10,76 

55,51 
54,76 

3. RóŜnica poz. 2-1 - - 0,75 - 0,75 
4. Przeciętne za rok 2010 44,00 11,34 55,34 

 
W grupie pracowników pedagogicznych przeciętne zatrudnienie w 2010 roku według stopni 
awansu zawodowego kształtowało się następująco: 
- nauczyciel dyplomowany    33,17 etatu 
- nauczyciel mianowany      7,00 etatu 
- nauczyciel kontraktowy      3,83 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   8,84 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  2,50 etatu 
 
Rozdział  85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego  
W grupie placówek wychowania pozaszkolnego w Opolu w 2010 roku działały:  
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, 
- MłodzieŜowy  Dom Kultury, 
- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego. 
 
Na działalność placówek w tym rozdziale budŜetowym w 2010 roku zaplanowano środki  
w wysokości  6.151.032 zł, w tym na: 
- wynagrodzenia i pochodne    4.432.280 zł    
- dotację do Ogniska Plastycznego      216.100 zł      
- wydatki majątkowe       449.000 zł 
- pozostałe wydatki bieŜące    1.053.652 zł      
 
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę   6.094.413,04 zł, 
z tego: 
1. na wydatki bieŜące ogółem    5.429.313,14 zł 
    w tym: 
   - wynagrodzenia i pochodne    4.377.704,22 zł 
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    205.413,00 zł 
   - wydatki rzeczowe         846.195,92 zł 
2. na dotacje do Państwowego Ogniska Plastycznego    216.100,00 zł 
3. na wydatki majątkowe        448.999,90 zł 
 
Realizację zadań statutowych i finansowych poszczególnych placówek przedstawiono 
poniŜej: 
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Międzyszkolny O środek Sportowy 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu jest placówką wychowania pozaszkolnego, która 
od roku 1997 słuŜy dzieciom i młodzieŜy miasta Opola. Jego celem jest wspomaganie szkoły  
w edukacji sportowej poprzez realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu szkolnego 
oraz kształtowanie postaw dzieci i młodzieŜy w kierunku aktywnego uczestnictwa  
w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych. 
W ramach koordynacji pozaszkolnej działalności sportowej w 2010 roku Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy był organizatorem około 300 międzyszkolnych imprez sportowych  
w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej, w których 
brało udział 6.181 dzieci i młodzieŜy z miasta Opola, w tym: 
- z publicznych szkół podstawowych 2.130 uczniów, 
- z publicznych gimnazjów 2.090 uczniów, 
- ze szkół ponadgimnazjalnych 1.961 uczniów. 
Stałą formą działania i podstawową jednostką organizacyjną w trakcie trwania roku 
szkolnego są sekcje, które pracują w oparciu o stały, tygodniowy plan zajęć oraz własne 
programy i plany pracy. Obecnie działają 34 sekcje skupiające 770 wychowanków  
w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis 
stołowy, strzelectwo, pływanie, gry i zabawy. Zajęcia te odbywają się poza placówką  
w 16 salach gimnastycznych szkół miasta Opola oraz w placówce przy ul. Katowickiej 14. 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje równieŜ okresowe i okazjonalne formy 
działalności obejmujące obozy sportowe i kolonie, akcję „Lato w mieście”, „Biała zima w 
mieście”, realizację programów profilaktycznych „BliŜej sportu – dalej od narkotyków”, „śyj na 
sportowo – trzeźwo i zdrowo”, udział sekcji w zawodach, szkolną ligę SKS oraz okazjonalne 
imprezy rekreacyjno – sportowe. Swoim działaniem Międzyszkolny Ośrodek Sportowy objął 
około 7.000 dzieci i młodzieŜy miasta Opola. Ponadto jednostka realizuje program nauki 
pływania dla klas III – 783, oraz klas V – 280 uczniów szkół podstawowych Opola.       
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu w ramach współpracy międzynarodowej 
zorganizował Międzynarodowe Mistrzostwa Miast Partnerskich Opola w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt z udziałem partnerów zagranicznych z Iwano-Frankiwska (Ukraina). 
 
Na realizację zadań statutowych jednostka wydatkowała: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
Wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

991.912 
147.820 

984.042,18 
147.742,30 

99,2 
100,0 

 R a z e m  1.139.732 1.131.784,48 99,3 
 
Wydatki przebiegały zgodnie z planem, a największa pozycja wydatków to wynagrodzenia  
i pochodne, które stanowią 87% wydatków ogółem. 
Z pozostałych wydatków bieŜących większymi pozycjami były: 
- wydatki eksploatacyjne – energia, remonty, usługi pozostałe  80.929,85 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     45.080,00 zł 
 
Jednostka w okresie sprawozdawczym oprócz środków budŜetowych uzyskała przychody  
w dochodach własnych w wysokości 85.315,37 zł, głównie z wynajmu sal i pomieszczeń oraz 
sprzedaŜy biletów na siłownię. Wydatkowano kwotę 86.260,00 zł, angaŜując środki obrotowe 
z roku poprzedniego. 
Z pozyskanych kwot głównymi kierunkami wydatków były: 
- zakup materiałów i wyposaŜenia    13.644,74 zł 
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- usługi pozostałe      45.652,25 zł 
- drobne remonty      15.039,00 zł 
 
W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnienie przedstawiało się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

16,15 
16,21 

7,25 
8,00 

23,40 
24,21 

3. RóŜnica  poz. 2-1 + 0,06 + 0,75 + 0,81 
4. Przeciętne za rok 2010 13,95 7,44 21,39 

 
W roku 2010 przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych według stopni 
awansu zawodowego przedstawiało się następująco: 
nauczyciel dyplomowany  5,90 etatu 
nauczyciel mianowany   3,74 etatu 
nauczyciel kontraktowy  3,75 etatu 
nauczyciel staŜysta   0,56 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   5,25 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  2,19 etatu 
 
Młodzie Ŝowy Dom Kultury 
MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego, 
jednostką budŜetową miasta Opola.  
Od początku działalności siedzibą placówki był obiekt na ul. Strzelców Bytomskich 1, 
aktualnie MłodzieŜowy Dom Kultury ma filie w obiekcie Przedszkola Publicznego Nr 58 na ul. 
Skautów Opolskich 10, w obiekcie po Miejskim Ośrodku Kultury na ul. Targowej 12 oraz 
obejmuje dawną pracownię fotograficzną Fryderyka Kremsera na ul. Piastowskiej 22.  
Z dniem 1 stycznia 2010 roku na mocy porozumienia pomiędzy MłodzieŜowym Domem 
Kultury w Opolu i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Opolu decyzją Prezydenta Miasta Opola  
w strukturach MDK znalazł się Zespół Pieśni i Tańca Opole wraz z obiektem na Alei 
Przyjaźni 12. Od 1 września 2010 roku, po zakończeniu remontu obiektu znalazła się tam 
Filia Nr 3 MłodzieŜowego Domu Kultury, której oficjalne otwarcie nastąpiło w październiku 
2010 roku. 
MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu realizuje zadania określone w statucie placówki  
i w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:  

• wspomaga szkołę i rodzinę w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych 
dzieci i młodzieŜy oraz stwarza warunki dla ich pełnego rozwoju, 

• kształtuje u dzieci i młodzieŜy postawy aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym, 
• inspiruje do działań kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieŜy Opola,  
• rozwija zainteresowania i uzdolnienia, doskonali umiejętności oraz pogłębia wiedzę 

prowadząc działania edukacyjne poszerzające szkolne programy dydaktyczne,  
• wspomaga rodzinę i szkołę w procesie wychowania młodego człowieka, 
• kształtuje poczucie własnej toŜsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego 

regionu, kraju i innych kultur, 
• organizuje rekreację i wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy szkolnej poprzez bogatą 

ofertę zajęć w czasie letniej i zimowej przerwy wakacyjnej oraz kształtuje pozytywny 
model spędzania czasu wolnego, 

• koordynuje pozaszkolną działalność artystyczną dzieci i młodzieŜy miasta Opola, 



Załącznik nr 1 - część opisowa sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 r. 

 

           Strona 103 z 212 

 
 

• prowadzi szeroko pojętą działalność profilaktyczną i opiekuńczą. 
Zadaniem i ambicją MłodzieŜowego Domu Kultury jest zapewnienie młodym mieszkańcom 
Opola moŜliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Stworzenie 
sprzyjających warunków do rozwoju młodzieŜy szczególnie utalentowanej ale takŜe 
rozszerzanie obszarów pracy z młodzieŜą poszukującą swego miejsca, młodzieŜą trudną, 
zagubioną. 
Cele i zadania MłodzieŜowego Domu Kultury realizowane są w obszarze edukacyjnym, 
obszarze artystycznym, obszarze animacji kulturalnej, profilaktycznym, opiekuńczym oraz 
wspierającym rozwój własnej aktywności młodzieŜy. 
MłodzieŜowy Dom Kultury prowadzi działalność w formach stałych, okresowych  
i okazjonalnych. 
Formy stałe prowadzone są bezpośrednio z uczestnikami przez cały rok szkolny. Są to 
zespoły, sekcje, koła zainteresowań, pracownie, kluby. 
Formy okresowe prowadzone są bezpośrednio z uczestnikami przez określoną część roku 
szkolnego. Są to realizowane projekty profilaktyczne, edukacyjne, proeuropejskie, warsztaty 
artystyczne i rekreacyjne. 
Formy okazjonalne (imprezy, przeglądy, konkursy, festyny, festiwale) organizowane zgodnie 
z potrzebami środowiska. 
MłodzieŜowy Dom Kultury zakresem działalności obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły średnie wszystkich typów z terenu Opola, jak równieŜ młodzieŜ studencką  
i dorosłych mieszkańców Opola. 
MłodzieŜowy Dom Kultury jest równieŜ organizatorem zajęć pozalekcyjnych w opolskich 
szkołach. Obecnie realizowane jest 210 godzin w szkołach podstawowych oraz  
w gimnazjach. Pozwoliło to na utworzenie 135 kół dla około 1.700 uczestników  
o następujących specjalnościach: koła plastyczne, wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne, 
dziennikarskie, regionalne, turystyczno-ekologiczne, informatyczne, europejskie, animacji 
artystycznej, wspinaczki wysokogórskiej, przedsiębiorczości, a takŜe udział  
w współfinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury programie rozwoju chórów 
szkolnych Śpiewająca Polska. 
 
Na działalność placówki w 2010 r. zaplanowano i wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 
3. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Wydatki majątkowe 
Pozostałe wydatki bieŜące 

3.440.368 
449.000 
902.832 

3.393.662,04 
448.999,90 
900.866,62 

98,6 
100 
99,8 

 R a z e m  4.792.200 4.743.528,56 99,0 
 
Z powyŜszej tabeli wynika, iŜ największą pozycją w wydatkach są wynagrodzenia  
i pochodne, które stanowią 79,0% w wydatkach bieŜących. Natomiast w pozostałych 
wydatkach bieŜących większe pozycje to: 
- energia        163.400,00 zł  
- remonty i konserwacje            69.900,00 zł 
- usługi pozostałe         303.272,32 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    160.333,00 zł 
- wpłaty na PFRON         79.979,00 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia       49.197,99 zł 
- usługi telekomunikacyjne i internetowe      24.271,31 zł 
MłodzieŜowy Dom Kultury realizował równieŜ zadanie ze środków Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. W roku 2010 plan wynosił 3.000 zł i został wykonany w 100%. 
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Placówka jako jednostka budŜetowa w 2010 r. pozyskała na swą działalność dochody 
własne w wysokości 1.108.523,35 zł, głównie z opłat za zajęcia i organizację imprez. 
W okresie sprawozdawczym wydatkowano z dochodów własnych kwotę  1.139.458,39 zł,  
angaŜując środki obrotowe z roku 2009. 
Główne kierunki wydatków: 
- zakup materiałów i wyposaŜenia   135.996,85 zł 
- zakup wyŜywienia       40.619,59 zł 
- usługi pozostałe     780.149,35 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe   147.186,67 zł 
 
W omawianym okresie zatrudnienie przedstawiało się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni 

Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

52,94 
58,19 

22,25 
26,00 

76,19 
84,19 

3. RóŜnica  poz. 2-1 + 5,25 + 2,75 + 8,00 
4. Przeciętne za rok 2010 55,56 24,63 80,19 

 
Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych w roku 2010 według 
stopni awansu zawodowego przedstawiała się następująco: 
nauczyciel dyplomowany  25,13 etatu 
nauczyciel mianowany  13,67 etatu 
nauczyciel kontraktowy  10,32 etatu 
nauczyciel staŜysta     6,44 etatu 
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   10,57 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  14,06 etatu 
 
Ognisko Plastyczne przy Zespole Pa ństwowych Placówek Kształcenia Plastycznego 
Ognisko to działa przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, a na jego 
działalność zaplanowano dotację w wysokości 216.100 zł, którą wydatkowano w 100%. 
Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieŜy obejmuje 
rysunek, malarstwo, modelarstwo, rzeźbę oraz historię sztuki. Od lat nie słabnie 
zainteresowanie zajęciami prowadzonymi w pracowniach: ceramicznej, fotograficznej, 
snycerskiej, grafiki uŜytkowej i komputerowej. 
 
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 
Na realizację zadań w tym rozdziale budŜetowym zaplanowano środki w wysokości 
2.064.003 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne      1.489.193 zł 
- dotacja do Internatu przy WZDZ        360.520 zł 
- pozostałe wydatki bieŜące         214.290 zł 
 
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę   1.998.193,95 zł  
- wynagrodzenia i pochodne      1.481.276,58 zł 
- dotacja do Internatu przy WZDZ        302.844,00 zł 
- pozostałe wydatki bieŜące         214.073,37 zł 
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Realizacja zadań statutowych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: 
 
Internat Zespołu Szkół Mechanicznych 
Internat jest placówką, która oferuje kwaterunek poza miejscem stałego zamieszkania 
osobom uczącym się w opolskich szkołach. Dysponuje 150 miejscami. Przeciętnie w skali 
miesiąca wykorzystywano 131 miejsc. Odpłatność za pobyt w internacie wynosi miesięcznie: 
- dla uczniów szkół średnich      130 zł 
- dla pozostałych                  250 zł 
Dzienna stawka Ŝywieniowa wynosiła     12 zł 
W okresie ferii zimowych i wakacji letnich Internat funkcjonuje jako Szkolne Schronisko 
MłodzieŜowe, w którym ceny za nocleg kształtują się od 15 zł do 75 zł za dobę. 
 
W roku budŜetowym 2010 na działalność placówki wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

1.088.383 
195.600 

1.084.521,88 
195.600 

99,7 
100,0 

 R a z e m  1.283.983 1.280.121,88 99,7 
 
Pozostałe większe wydatki to: 
- energia        132.000,00 zł 
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      42.600,00 zł 
- remonty i konserwacje        20.000,00 zł 
 
W okresie sprawozdawczym w ramach uzyskanych dochodów własnych placówka osiągnęła 
przychody w wysokości 572.096,32 zł, głównie z odpłatności za wyŜywienie i pobyt  
w internacie oraz za wynajem pomieszczeń, a takŜe z wpłat za korzystanie ze Schroniska 
MłodzieŜowego w czasie wakacji i ferii. Wydatkowano w omawianym okresie kwotę 
594.730,45 zł, angaŜując środki obrotowe z roku poprzedniego, z przeznaczeniem między 
innymi na: 
- wyŜywienie mieszkańców internatu 289.456,32 zł  
- materiały i wyposaŜenie     89.967,16 zł 
- remonty i konserwacje     22.752,46 zł 
- usługi pozostałe    117.232,27 zł 
- zakup energii      35.920,75 zł 
- wydatki inwestycyjne     15.994,20 zł 
 
Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wyniosło 26,38 etatu, w tym: 
7,86 etatów pedagogicznych  
2,00 etaty stanowisk urzędniczych 
16,52 etatu stanowisk pomocniczych i obsługi   
Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu 
zawodowego przedstawiała się następująco: 
- nauczyciel dyplomowany  5,00 etatów 
- nauczyciel mianowany  1,46 etatu 
- nauczyciel kontraktowy  1,07 etatu 
- nauczyciel staŜysta   0,33 etatu 
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Bursa   
Bursa wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu i prowadzi działalność 
przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. 
Za zgodą organu prowadzącego Bursa moŜe równieŜ prowadzić działalność w okresie ferii 
szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Bursa zapewnia 
opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniom 
wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 
W przypadku wolnych miejsc w Bursie mogą być kwaterowani uczniowie szkół policealnych 
w wieku do 24 lat.  
Mieszkańcy mają do dyspozycji dwie nowoczesne i przestronne kuchnie z pełnym 
wyposaŜeniem. 
Bursa dysponowała 120 miejscami, a wykorzystanie miejsc kształtowało się na poziomie 
65%. Odpłatność za pobyt w Bursie wynosiła: 
                         210 zł w pokoju 3 osobowym 
    230 zł w pokoju 2 osobowym 
    280 zł w pokoju 1 osobowym 
 
Na funkcjonowanie placówki w 2010 roku wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

400.810 
18.690 

396.754,70 
18.473,37 

99,0 
98,8 

 R a z e m 419.500 415.228,07 99,0 
 
Na przestrzeni roku budŜetowego placówka pozyskała dochody własne w wysokości 
170.464,22 zł, głównie za korzystanie z noclegów w bursie. W omawianym okresie 
wydatkowano 223.495,76 zł, angaŜując środki obrotowe z roku 2009. 
Główne kierunki wydatków to: 
- materiały, wyposaŜenie i pomoce dydaktyczne    42.593,27 zł  
- opłata za energię       111.133,79 zł 
- remonty i konserwacje       29.067,92 zł 
- usługi pozostałe        26.158,12 zł 
- usługi internetowe i telekomunikacyjne       5.342,14 zł 
 
Placówka na realizację zadań statutowych zatrudniała: 

Lp. Wyszczególnienie Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy 
niepedagogiczni 

Razem 

1. 
2. 

Stan na 1.01.2010 r. 
Stan na 31.12.2010 r. 

1,86 
1,87 

9,10 
9,10 

10,96 
10,97 

3. RóŜnica  poz. 2-1 +0,01 - +0,01 
4. Przeciętne za rok 2010 1,86 9,10 10,96 

 
Zmiany zatrudnienia w okresie sprawozdawczym są wynikiem zmian organizacyjnych 
placówki.  
Struktura przeciętnego zatrudnienia pracowników pedagogicznych według stopni awansu 
zawodowego przedstawiała się następująco: 
- nauczyciel dyplomowany  0,46 etatu 
- nauczyciel mianowany  0,89 etatu 
- nauczyciel kontraktowy  0,51 etatu 
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Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w okresie sprawozdawczym 
kształtowało się następująco: 
- stanowiska urzędnicze   1,90 etatu 
- stanowiska pomocnicze i obsługi  7,20 etatu 
 
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wy poczynku 

Wydział Oświaty jak co roku koordynował organizację przez placówki wychowania 
pozaszkolnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy szkolnej z rodzin najuboŜszych, 
patologicznych z terenu miasta Opola oraz róŜnorodnych form wypoczynku uczniów  
w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych.  
W roku 2010 zaplanowano na ten cel w budŜecie miasta Opola kwotę 357.600 zł. 
Bezpośrednim realizatorem zadania był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz MłodzieŜowy 
Dom Kultury w Opolu. 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy podczas ferii zorganizował gry i zabawy, turnieje, 
zespołowe gry sportowe, zaproponował grupom zorganizowanym i indywidualnym osobom 
bezpłatne korzystanie z krytej pływalni „Akwarium”, lodowiska „Toropol”. We wszystkich 
zajęciach rekreacyjno – sportowych zorganizowanych przez MOS udział wzięło 2.100 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
MłodzieŜowy Dom Kultury podczas zimowych ferii zorganizował zajęcia teatralne, filmowe, 
plastyczne, taneczne, piosenkarskie, gry i zabawy oraz konkursy, w których udział wzięło 
2.865 osób. W ramach akcji wypoczynku letniego „LATO`2010” dla dzieci i młodzieŜy 
Ŝyjących w najbliŜszym otoczeniu osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz rodzinach 
dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagroŜonych Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Opolu był organizatorem 5 turnusów kolonii w Wiśle i Ustroniu dla 280 dzieci, 
natomiast MłodzieŜowy Dom Kultury w Opolu zorganizował 4 turnusy kolonijne w Ustroniu 
dla 200 dzieci. Wykonanie w roku sprawozdawczym wyniosło 357.596,92 zł, co stanowi 
100% wykonania planu.    
 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

W planie budŜetu miasta Opola na 2010 rok na pomoc materialną dla uczniów łącznie 
zaplanowano kwotę 1.138.114 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 1.027.180,21 zł.  
W ramach tego rozdziału budŜetowego realizowano następujące zadania: 
1. Na podstawie art. 90  f  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola, 
wprowadzonym Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2007 r. Nr XIII/108/07 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 4 lipca 2007 r. Nr 51, poz. 1656  oraz  Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z dnia 2 sierpnia 2007 r. Nr 57, poz.1797) jest udzielana  pomoc materialna  
o charakterze socjalnym (stypendium i zasiłek szkolny). Udzielanie świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. 
Wydział Świadczeń Socjalnych realizuje wypłaty o charakterze socjalnym w formie 
stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uprawnionych uczniów zamieszkałych na 
terenie miasta Opola. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową z budŜetu 
państwa w wysokości 320.526 zł, którą wykorzystała w 100%. Ponadto na realizację 
powyŜszego zadania zaplanowano równieŜ środki budŜetowe w wysokości 496.400 zł, które 
wykorzystano w kwocie 437.654,40 zł. Łącznie na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków 
szkolnych wykorzystano środki w wysokości 758.180,40 zł. W okresie sprawozdawczym 
pomocą materialną objęto ogółem 737 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola, przy 
czym w roku 2010 wypłacono stypendia szkolne dla 724 uczniów na łączną kwotę 
752.400,40 zł oraz zasiłki szkolne dla 13 uczniów w wysokości ogółem 5.780 zł.  
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2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz na pomoc dla powodzian. 
W roku 2010 kwota otrzymanej na ten cel dotacji wyniosła 136.378 zł, z czego wykorzystano 
na tzw. wyprawkę szkolną dla dzieci kwotę 79.368,65 zł oraz na pomoc dla powodzian kwotę 
10.000 zł. Łącznie wykonanie zadania wyniosło kwotę 89.368,65 zł, co stanowi 65,5% 
wykonania planu. 

 
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzie Ŝowe 

Szkolne Schronisko MłodzieŜowe wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych  
w Opolu. Prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której 
nie są przewidziane ferie szkolne. 
Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieŜy szkolnej i studenckiej, 
nauczycielom, nauczycielom akademickim, wychowawcom oraz członkom Polskiego 
Towarzystwa Schronisk MłodzieŜowych, jak równieŜ turystom zagranicznym naleŜącym do 
Międzynarodowej Federacji Schronisk MłodzieŜowych. 
Placówka dysponuje 48 miejscami noclegowymi wykorzystanymi w 2010 roku na poziomie 
52,2%. Odpłatność za dobowy pobyt w schronisku wynosi: 
- dla młodzieŜy: 
   20 zł w pokoju dwuosobowym, 
   15 zł w pokoju trzyosobowym, 
   12 zł w pokoju czteroosobowym 
- dla dorosłych: 
   27 zł w pokoju dwuosobowym, 
   22 zł w pokoju trzyosobowym, 
   19 zł w pokoju czteroosobowym. 
Istnieje równieŜ moŜliwość korzystania z pokoju wieloosobowego wyłącznie przez jedną 
osobę przy czym obowiązuje wtedy odpłatność 40 zł dotycząca korzystania z pokoju  
2 osobowego oraz 35 zł z pokoju 3 osobowego. 
Członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk MłodzieŜowych przysługuje ulga 20%.  
W 2010 roku udzielono 9.142 noclegi dla 4.970 osób. 
 
W okresie sprawozdawczym na działalność placówki wydatkowano: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

1. 
2. 

Wynagrodzenia i pochodne 
Pozostałe wydatki bieŜące 

87.840 
3.520 

87.347,19 
3.520,00 

99,4 
100 

 R a z e m 91.360 90.867,19 99,5 
 
Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki jednostka realizuje w ramach 
dochodów własnych. 
W 2010 roku placówka osiągnęła przychody w dochodach własnych w wysokości  
184.683,96 zł, a wydatkowała 207.889,20 zł, angaŜując środki obrotowe z roku 2009. 
Wydatki przeznaczono na: 
- materiały i wyposaŜenie      53.405,36 zł  
- energię     109.295,68 zł 
- remonty i konserwacje        7.266,90 zł 
- usługi pozostałe      29.099,35 zł 
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Jednostka swoje zadania statutowe realizowała zatrudniając jednego pracownika 
pedagogicznego – mianowanego (przeciętnie 0,20 etatu) oraz trzech pracowników 
niepedagogicznych (przeciętnie w roku 2,40 etatu).  
 
Rozdział 85446 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.  
z późniejszymi zmianami, w budŜetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu 
doradztwa zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku 2010 zaplanowano w tym 
rozdziale budŜetowym środki finansowe w wysokości  67.300 zł.                 
Zarządzeniem Nr OR.I-0151-1759/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2010 roku 
dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe: 
- świetlice szkolne    24.736 zł 
- placówki oświatowe    42.564 zł 
Wykonanie w wysokości 65.335,23 zł  stanowi 97,1% wykonania planu, z tego: 
- świetlice szkolne    23.545,63 zł 
- placówki oświatowe   41.789,60 zł 
 
Ze środków finansowych przyznanych szkole lub placówce dofinansowywano w części lub  
w całości: 
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli, 
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie 
skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki w róŜnych formach doskonalenia 
zawodowego uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 
 
Rozdział 85495 – Pozostała działalno ść 

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki  w wysokości  93.367 zł, w tym na: 
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 83.650 zł 
- odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty     9.237 zł 
- wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego         480 zł 
 
W roku 2010, w zakresie realizacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 
i rencistów zgodnie z przepisami art.71 ust.1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego począwszy od 2004 r. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami ujmowane są w części oświatowej 
subwencji ogólnej. Na mocy art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących 
emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. W roku 2010 na ten cel 
zaplanowano środki na poziomie 83.650 zł, przy czym wykonano 83.648,88 zł, obejmując 
świadczeniami   84 uprawnione osoby. 
Z pozycji odprawy i nagrody jubileuszowe w trakcie roku przenoszono środki do 
poszczególnych jednostek oświatowych w zaleŜności od ich potrzeb. Kwota 9.237 zł to 
kwota niewykorzystana. Plan w tej pozycji początkowo wynosił kwotę 163.900 zł. Podobnie 
jak kwota 480 zł w pozycji wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego, która stanowi 
niewykorzystane środki. Plan w tej pozycji wynosił 1.200.000 zł. 
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Rok budŜetowy 2010 w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza był kolejnym rokiem, w którym Miasto Opole, by wypełnić ustawowo zapisane 
jej zadania w obszarze oświaty i edukacji, musiało zaangaŜować znaczące środki własne.  
W roku sprawozdawczym standard finansowy A określony w części oświatowej subwencji 
ogólnej na jednego ucznia wyniósł 4.364,3937 zł, wobec tego w rozliczeniu miesięcznym na 
jednego opolskiego ucznia przypadło średnio 363,70 zł. Natomiast niezbędne wydatki 
poniesione przez gminę na oświatę i edukację znacznie podniosły ten wskaźnik i przeciętny 
koszt kształcenia jednego ucznia osiągnął poziom: 
- szkoły podstawowe   668,11 zł 
- gimnazja    548,46 zł 
- licea     470,55 zł 
- zespoły szkół zawodowych  480,97 zł 
Podany przeciętny koszt kształcenia w poszczególnych typach szkół podawany jest bez 
uwzględnienia wydatków remontowych i inwestycyjnych ponoszonych w roku 2010. 
Przedstawione dane dowodzą, Ŝe budŜet państwa tylko w części finansuje oświatę  
i wychowanie oraz  edukacyjną opiekę wychowawczą. 
Porównując średnie koszty utrzymania uczniów w poszczególnych typach szkół do roku 
poprzedniego moŜna zauwaŜyć najwyŜszy wzrost kosztów w liceach ogólnokształcących  
(o około 8,3%).W szkołach podstawowych i w szkołach zawodowych wzrost ten kształtuje się 
na podobnym poziomie (w szkołach podstawowych 3,4% i w szkołach zawodowych 3,6%). 
NajniŜszy wzrost kosztu utrzymania w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano  
w gimnazjach (około 1,9%).   
W strukturze wykonania wydatków bieŜących ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie 
oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wynagrodzenia i pochodne stanowiły 
74,3%.  Niebagatelny wpływ na tak wysoki udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach 
bieŜących ogółem ma niewątpliwie struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych, 
gdzie poziom nauczycieli dyplomowanych kształtuje się w wysokości około 56,3%, 
nauczycieli mianowanych 21,8%, nauczycieli kontraktowych 18,5% oraz nauczycieli 
staŜystów 3,4%. 
Znaczny udział środków budŜetowych w finansowaniu zadań oświatowych spowodowany 
jest wieloma czynnikami. Jednym z najbardziej istotnych jest niewielka liczba dzieci  
w oddziałach, co podnosi jednostkowy koszt utrzymania. W stosunku do wysokości 
przyjętych standardów dotyczących liczby dzieci w oddziale określonych w uchwale  
nr LXIX/797/06 Rady Miasta Opola z dnia 31.08.2006r. w sprawie przyjęcia kierunków 
polityki oświatowej miasta Opola na lata 2006-2010 przeciętna liczba dzieci w oddziale  
w poszczególnych typach wynosi: 
- w szkołach podstawowych  22,2 uczniów w oddziale, podczas gdy w przyjętych 
standardach liczba ta wynosi 25-28 uczniów w oddziale, 
- w gimnazjach 27,2 uczniów w oddziale, podczas gdy w przyjętych standardach liczba  
ta wynosi 28-30 uczniów w oddziale, 
- w liceach ogólnokształcących 30,0 , a w zespołach szkół zawodowych 25,7 podczas gdy  
w przyjętych standardach w szkołach ponadgimnazjalnych liczba ta wynosi 28-32 uczniów  
w oddziale.  
Następnym czynnikiem są potrzeby remontowo-inwestycyjne jednostek i placówek 
oświatowych, które  równieŜ mają duŜy wpływ na udział środków budŜetowych w wydatkach 
oświatowych. 
Ponadto niebagatelny wpływ na duŜy udział środków gminy w finansowaniu oświaty ogółem 
mają zapisy ustawy Karta Nauczyciela. Gwarantuje ona pracownikom pedagogicznym, 
oprócz podstawowych składników ich wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia pozostające 
poza wpływem prawa lokalnego, a stanowiące dla gminy powaŜne wydatki. NaleŜą do nich 
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głównie urlopy dla poratowania zdrowia, zasiłki na zagospodarowanie i sporadycznie stany 
nieczynne. W roku 2010 na zasiłki na zagospodarowanie przeznaczono kwotę 75.794,48 zł, 
a dodatkowe koszty związane z urlopami zdrowotnymi wyniosły 1.486.075,85 zł. Natomiast 
na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 1.390.049,33 zł. 
 

Znaczny wzrost ponoszonych na oświatę nakładów związany jest takŜe z nadal 
rosnącą z roku na rok liczbą godzin nauczania indywidualnego, o których orzeka Miejska 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Dodatkowe godziny nauczania indywidualnego nie 
są uwzględniane w subwencji oświatowej. 
Ponadto nauczyciele mają prawo domagać się od gminy partycypacji w kosztach 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, na które gmina w swoim budŜecie ma obowiązek 
zabezpieczyć 1% planowanych wynagrodzeń. W roku 2010 wykorzystana na to zadanie 
kwota wyniosła ogółem 824.333,40 zł. Wykorzystanie tych środków zostało przedstawione  
w opisie do rozdziałów 80146 i 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 
Znaczącą kwotą wydatków jest teŜ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 
nauczycieli i emerytów, który w roku 2010 wyniósł kwotę 1.445.930,64 zł. 

 
Planowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2010 w kwocie 122.896.980 zł 

stanowi 62,8% udziału w planowanych wydatkach na rok 2010 w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotacje i środki 
pozyskane z innych źródeł stanowią 2,9% udziału w wydatkach ogółem, a środki budŜetowe 
34,3%. PoniŜsza tabela prezentuje natomiast strukturę wykonania wydatków na oświatę  
i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za rok 2010 w odniesieniu do 
poszczególnych źródeł finansowania oraz w stosunku do wykonania ogółem budŜetu miasta 
Opola. 
 

L.p.  Wydatki: 

Plan  
po 

zmianach 
na 2010 r. 

Wykonanie  
za  2010 r. 

% 
wykonania  
do planu 

4:3 

struktura 
wykonania 
wydatków 
na oświat ę 

struktura 
wykonania 
wydatków 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Wydatki na o świat ę  
(działy 801 i 854),  
w tym: 

195 566 493 192 730 040,52 98,5% 33,9% 33,9% 

  a) subwencja oświatowa 122 896 980 122 896 980,00 100% 63,8% 21,6% 

  b) środki własne  67 081 518 66 725 812,78 99,5% 34,6% 11,7% 

  c) środki pozabudŜetowe 5 587 995 3 107 247,74 55,6% 1,6% 0,5% 

2 Wydatki pozao światowe  407 547 544 375 309 902,65 92,1% 66,1% 66,1% 

1+2 Wydatki ogółem 
bud Ŝetu 603 114 037 568 039 943,17 94,2% 100,0% 100,0% 
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DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 
 
Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budŜetu miasta  

w wysokości łącznej 8.762.637,30 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 97%, przy 
czym na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 6.957.637,30 zł, tj. 96,2% planu, a na wydatki 
majątkowe kwotę 1.805.000 zł. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości: 
 
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne  
Realizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne  

Wydatki realizowane w tym rozdziale, dotyczyły zadania inwestycyjnego w SP ZOZ 
Centrum i zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne  
Realizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe omówione oddzielnie.  

 
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej  

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 507.261,94 zł, tj. 75,8% 
planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych oraz programu 
szczepień przeciwko wirusowi HPV. 
Na realizację programów profilaktycznych wydatkowano kwotę 189.367,09 zł, tj. 99,8% 
planu, przekazując środki w formie dotacji dla następujących realizatorów: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”:  

• na zadanie „Badania mammograficzne” wydatkowano kwotę 40.000 zł – wykonano 
500 badań mammograficznych u kobiet w wieku 40-49 lat,  

• na zadanie „Realizacja programu profilaktyki chorób układu krąŜenia” wydatkowano 
kwotę 10.000 zł – przebadano 200 osób, w wieku 30-60 lat, 

• na zadanie „Realizacja programu profilaktyki chorób płuc” – wydatkowano kwotę 
9.567,09 zł – przebadano 200 osób, w wieku 35-70 lat, 

• na zadanie „Realizacja programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka 
krtani” wydatkowano kwotę 8.000 zł – przebadano 200 osób, w wieku 40-75 lat, 

• na zadanie „Realizacja programu profilaktyki raka prostaty dla męŜczyzn” 
wydatkowano kwotę 10.000 zł – przebadano 200 męŜczyzn, w wieku 40-70 lat. 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”:  
• na zadanie „Realizacja programu profilaktyki chorób płuc” – wydatkowano kwotę 

16.500 zł – przebadano 330 osób, w wieku 35-70 lat, 
• na zadanie „Realizacja programu profilaktyki raka prostaty dla męŜczyzn” 

wydatkowano kwotę 9.000 zł – przebadano 180 męŜczyzn, w wieku 40-70 lat, 
• na zadanie „Realizacja programu profilaktyki onkologicznej – USG piersi” 

wydatkowano kwotę 10.000 zł – wykonano 200 badań u kobiet w wieku 30-45 lat,  
• na zadanie „Realizacja programu profilaktyki onkologicznej – kolposkopia”  

– wydatkowano kwotę 17.500 zł – przebadano 350 kobiet, w wieku 25-50 lat, 
• na zadanie „Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy”  

–  wydatkowano kwotę 10.000 zł – przebadano 200 osób, w wieku 30-65 lat. 
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”:  
• na zadanie „Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita 

grubego – wydatkowano kwotę 11.800 zł – przebadano 124 osoby, w wieku 25-70 lat. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, zawarto takŜe trzy umowy:  

• na zadanie Realizacja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym 
"Biały ząbek” – dotacja dla Polskiego Czerwonego KrzyŜa Opolskiego – Zarząd 
Okręgowy Opole – kwota 15.000 zł. Programem objęto 819 dzieci uczęszczających 
do 30 przedszkoli w mieście Opolu, 

• na zadanie Realizacja programu zapobiegania otyłości wśród  dzieci „ABC zdrowego 
odŜywiania” – dotacja dla realizatora programu – Grupowa Praktyka Pielęgniarek 
„Higmed” sp. p. z Opola – kwota 12.000 zł. Programem objęto 856 dzieci z 22 szkół 
podstawowych, 

• na zadanie Realizacja programu samobadania piersi  "Badaj swoje piersi” –  dotacja 
dla realizatora programu – Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed” sp. p. z Opola  
– kwota 10.000 zł. Programem objęto 1.295 uczennic uczęszczających do 14 szkół 
ponadgimnazjalnych. 

 
Na zadanie „Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi 

HPV wywołującemu raka szyjki macicy” – przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” 
wysokości 317.894,85 zł, tj. 66,4% planu. W ramach tego programu wykonywano łącznie 
1.056 szczepień u dziewcząt urodzonych w 1998 r. – pierwszą, drugą i trzecią dawkę 
szczepionki podano 352 dziewczętom. 

 
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii  

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 190.965,58 zł, tj. 98,6% 
planu, na realizację następujących zadań: 

a) Wydatki bieŜące – wydatkowano kwotę w wysokości 21.500 zł, tj. 93,5%  
z przeznaczeniem na prowadzenie programów profilaktycznych  oraz edukację.  
Po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych 
uprawnionych podmiotów, wybrano następujących realizatorów programów:  
 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2810 Fundacja PRO LEGE Policyjna Izba Dziecka- pierwszy  
i ostatni raz 

2.000 

2 2810 Fundacja Pomocy Dzieciom            
„Bądź Dobroczyńcą” 

Utworzenie MłodzieŜowego Klubu MKP 
(MłodzieŜowy Klub Parasol) w budynku 

socjalnym na ul. Odrzańskiej 
19.500 

 
b) Przeciwdziałanie narkomanii – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano kwotę 169.465,58 zł,  
tj. 99,3% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie programów terapeutycznych, 
profilaktycznych, edukacyjno-informacyjnych, psychoedukacyjnych, poradnictwo 
prawne i monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii. 
Po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych 
uprawnionych podmiotów, wybrano następujących realizatorów programów:  
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L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2820 Stowarzyszenie Pracownia 
Rozwoju Osobistego Internetowy  Punkt Konsultacyjny 40.000 

2 2820 Stowarzyszenie Pracownia 
Rozwoju Osobistego 

Szkolenie kompetencyjne z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 

narkotykowych 
10.000 

3 2820 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci VERSUS - porady prawne 4.975,60 

4 2820 Akademickie Stowarzyszenie 
VERUM 

Rzeczywistość jest ciekawsza- 
edukacyjno-informacyjny program  
w zakresie profilaktyki narkomanii 

realizowany w środowisku akademickim 
Opola 

7.500 

5 2820 Towarzystwo Przyjaciół Zbicka 

Specjalistyczne  poradnictwo dla rodzin 
oraz osób z problemami  narkotykowymi 

(porady terapeutyczne, prawne  
i psychologiczne). 

5.000 

6 2820 Towarzystwo Przyjaciół Zbicka  
ul. Koszalińska 48/9 

Program wsparcia terapeutycznego dla 
mieszkańców miasta Opola, którzy 

przerwali leczenie od środków 
psychoaktywnych (dorośli, dzieci, 

młodzieŜ) 

14.999,99 

7 2820 Stowarzyszenie MONAR 
Zarząd Główny 

Program psychoedukacyjny z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii dla 

studentów opolskich uczelni 
11.750 

8 2820 Stowarzyszenie MONAR 
Zarząd Główny 

Dziś – jutro – pojutrze 15.000 

9 2820 Towarzystwo Przyjaciół Zbicka 

Hipoterapia alternatywą wobec 
uŜywania środków  psychoaktywnych 

dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych  
Opola 

16.999,99 

10 2820 Stowarzyszenie IMMACULATA Saperzy pokoju II  19.000 

11 2820 Towarzystwo Przyjaciół Zbicka Młodzi opolanie wobec problemu 
HIV/AIDS 3.125 

12 2820 Stowarzyszenie  na rzecz dzieci i 
młodzieŜy JÓZEF 

Razem przeciw patologii – projekt 
profilaktyczny w zakresie organizacji 

czasu wolnego dzieci i młodzieŜy 
11.115 

13 2820 Stowarzyszenie Pracownia 
Rozwoju Osobistego 

Monitorowanie zjawiska narkotyków  
i narkomanii na terenie gminy Opole 

10.000 

 
Zadania realizował Wydział Polityki Społecznej.  
 
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 896.592,70 zł,  
tj. 93,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Opola na 
2010 r. Obejmował on problematykę oraz określone wielkości środków finansowych ujęte  
w następujących  paragrafach: 
 
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 76.648,32  zł  

W okresie sprawozdawczym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych odbyła 67 posiedzeń. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniu Komisji 
otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 12% obowiązującego najniŜszego wynagrodzenia 
ustalonego przez Radę Ministrów, tj. 158,04 zł. Stopień wykonania planu wyniósł 94,7%.  
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§ 4210 – Zakup materiałów i wyposa Ŝenia – kwota 1.635 zł   
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała powyŜszą 

kwotę na zakup broszur i ulotek niezbędnych do prowadzenia działalności profilaktycznej  
i motywującej osoby uzaleŜnione do podjęcia terapii odwykowej oraz organizację  
„V Opolskich dni Trzeźwości”. Stopień wykonania planu wyniósł 40,9%.  

 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 13.922,22 zł  
W tej pozycji najwięcej wydatkowano na następujące zadania: 

- na opracowanie opinii biegłych – kwota 3.285,04 zł  
- na opłaty za złoŜenie wniosków w Sądzie Rejonowym – kwota 3.246 zł. 
- na organizację „V Opolskich Dni Trzeźwości” – kwota 2.838,16 zł, 
- na szkolenia członków Komisji – kwota 2.290 zł. 

Stopień wykonania planu wyniósł 32,3%.  
 

§ 2810 – Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 
zleconych do realizacji fundacjom – 299.280 zł   

Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na: realizację programów profilaktyki 
FAS, kompleksowej pomocy psychologiczno – terapeutycznej, prowadzenie warsztatów i zajęć 
opiekuńczo wychowawczych w świetlicach. Środki finansowe wydatkowano na realizację 
następujących zadań: 
 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2810 Diecezjalna Fundacja Obrony 
śycia 

„Fascynujące rodzicielstwo- program 
edukacyjno-profilaktyczny na rzecz 

ograniczenia zjawiska picia alkoholu 
przez kobiety w ciąŜy” 

10.000 

2 2810 Diecezjalna Fundacja Obrony 
śycia 

„Przyszłość dziecka  w naszych rękach 
– program interdyscyplinarnej diagnozy 

i terapii dzieci z zaburzeniami 
rozwojowymi” 

100.000 

3 2810 Diecezjalna Fundacja Obrony 
śycia 

„Zrozumieć siebie – bez alkoholu. 
Program kompleksowej pomocy 

psychologiczno- terapeutycznej dla 
osób uzaleŜnionych od alkoholu i 

członków ich rodzin” 

10.000 

4 2810 Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź 
Dobroczyńcą” 

„Prowadzenie warsztatów i zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych dla dzieci i 
młodzieŜy w świetlicy PARASOL na ul. 

Odrzańskiej 4 

65.000 

5 2810 Fundacja Pomocy Dzieciom            
„Bądź Dobroczyńcą” 

„Prowadzenie warsztatów i zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i 

młodzieŜy w świetlicy PROMYK” 
50.000 

6 2810 Fundacja Pomocy Dzieciom            
„Bądź Dobroczyńcą” 

„Zwiększanie dostępności do pomocy 
psychospołecznej i prawnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu i członków 
ich rodzin, a szczególności dla osób 
doznających i stosujących przemoc 
poprzez prowadzenie poradnictwa 

prawnego” 

7.280 

7 2810 Fundacja PRO LEGE „Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro” 12.000 

8 2810 Fundacja Pomocy Dzieciom            
„Bądź Dobroczyńcą” 

„Wsparcie rodziny z problemem 
alkoholowym Pt. MAMA, TATA i JA 10.000 
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9 2810 Fundacja PRO LEGE „Ogólnokrajowa Kampania pn 
PROWADZĘ JESTEM TRZEŹWY” 

28.000 

10 2810 Fundacja PRO LEGE „W Opolu chcę Ŝyć bezpiecznie” 7.000 

 
Wykorzystano łączne środki finansowe w wysokości 299.280 zł, a stopień wykonania planu 
wyniósł 97,5%. 
 
2820 – Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 425.907,1 6 zł  

Wydatkowane środki finansowe zostały spoŜytkowane na prowadzenie świetlic, na 
poradnictwo prawne, programy terapeutyczne dla osób uzaleŜnionych od alkoholu programy 
psychoedukacyjne dla przyszłych kierowców oraz prowadzenie klubu abstynenta. Środki 
finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań: 

 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2820 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
MłodzieŜy  i ich Rodzinom ELPIS 

„Nuda  jest nudna – prowadzenie 
świetlicy środowiskowej Przystań” 49.512,36 

2 2820 Stowarzyszenie IMMACULATA 

„Dobre Cegiełki – profilaktyka uzaleŜnień 
oraz zagospodarowanie dzieciom i 

młodzieŜy czasu wolnego w świetlicy 
Cegiełka Stowarzyszenia IMMACULATA” 

65.000 

3 2820 Ludowy Klub Jeździecki 
OSTROGA 

„Jazda konna w LKJ OSTROGA Opole 
jako profilaktyka uzaleŜnienia od 

alkoholu” 
15.000 

4 2820 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

„T.R.O.P.- Trening Rozwój Opieka 
Profilaktyka- program rozwoju osobistego 

i oddziaływań profilaktyczno-
terapeutycznych dla dzieci z osiedla 
No3wa wieś Królewska – świetlica 

FABRYKA MARZEŃ” 

50.000 

5 2820 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

„P.O.R.T.- Profilaktyka Opieka Rozwój 
Terapia – program opiekuńczo-

wychowawczy i socjoterapeutyczny dla 
dzieci z byłego osiedla ZWM- świetlica 

ISKIERKA” 

50.000 

6 2820 Stowarzyszenie „Zagubieni  
w świecie” 

„Prowadzenie dodatkowych programów 
terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych 

od alkoholu i ich rodzin w zakresie 
współuzaleŜnienia i syndromu DDA” 

10.000 

7 2820 Stowarzyszenie „Zagubieni  
w świecie” 

„Prowadzenie poradnictwa prawnego dla 
osób z problemem alkoholowym, ich 

rodzin i ofiar przemocy” 
8.000 

8 2820 Stowarzyszenie „Zagubieni  
w świecie” 

„Piłeś nie jedź! – program  
psychedukacyjny dla przyszłych 

kierowców” 
12.000 

9 2820 Stowarzyszenie „Zagubieni  
w świecie” 

„Szkoła dla rodziców- profilaktyka 
mechanizmów warunkujących 

uzaleŜnienia i zaburzenia zachowania  u 
dzieci z rodzin alkoholowych” 

13.640 

10 2820 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i MłodzieŜy SERCE DLA SERCA 

„Nie jesteś sam- program  zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy 

SERCE DLA SERCA” 
50.000 

11 2820 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i MłodzieŜy SERCE DLA SERCA 

„Dziękuję, NIE- profilaktyka integralna 
promująca dojrzałe postawy” 15.320 

12 2820 
Stowarzyszenie  na Rzecz 

Integracji środowiska  Lokalnego 
„CHCIEJ CHCIEĆ” 

„Program Środowiskowej Świetlicy 
Profilaktyczno-Wychowawczej  

SŁONECZNA ŚWIETLICA  
- warto dobrym być” 

52.594,80 
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13 2820 Stowarzyszenie „Pracownia 
Rozwoju Osobistego” 

„MAMOWO” 6.360 

14 2820 Stowarzyszenie „Pracownia 
Rozwoju Osobistego” 

„Cykl zajęć edukacyjno-praktycznych pt. 
ENERGICZNI LIDERZY dla młodzieŜy i 

jej rodziców 
6.480 

15 2820 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie  
ARKA W MIEŚCIE 

„Alternatywa dla uzaleŜnień - twórczy 
rozwój” 12.000 

16 2820 Opolskie Stowarzyszenie  
Abstynenckie „ZAWSZE RAZEM” „Prowadzeni Klubu Abstynenckiego” 10.000 

 
Wykorzystano łączne środki finansowe w wysokości 425.907,16 zł, a stopień wykonania planu 
wyniósł 98,2%. 
 
§ 2830 – Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieza liczonym do sektora finansów 
publicznych – 79.200 zł  

Środki finansowe przeznaczone zostały na prowadzenie świetlicy środowiskowej 
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych.  
Środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań: 
 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2830 
Świetlica Środowiskowa   

„GARAś” Chrześcijańskiej SłuŜby 
Charytatywnej w Opolu 

„Prowadzenie warsztatów 
ogólnorozwojowych i zajęć opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy w 
wieku 9-17 lat w świetlicy środowiskowej 

GARAś” 

65.000 

2 2830 

Świetlica Środowiskowa   
„GARAś” Chrześcijańskiej SłuŜby 

Charytatywnej w Opolu 
 

„Prowadzenie zajęć  
psychoedukacyjnych z psychologiem dla 

dzieci i młodzieŜy oraz ich rodzin   
w świetlicy środowiskowej GARAś” 

14.200 

 

Wykorzystano łączne środki finansowe w wysokości 79.200 zł, a stopień wykonania planu 
wyniósł 100%. 
PowyŜsze zadania realizował Wydział Polityki Społecznej.  
 
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne  oraz świadczenia dla osób  
nie obj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.  
Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 85178 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych  
Wydatki realizowano w ramach dotacji na zadania własne, stąd zostały omówione 
oddzielnie. 
 
Rozdział 85195 – Pozostała działalno ść 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 90.980,48 zł, tj. 67,1% planu rocznego, 
przeznaczając ją na następujące zadania: 

• „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” – wydatkowano kwotę 
13.287,67 zł, tj. 88,6% planu, z przeznaczeniem na zakup nagród, które wręczone 
zostały laureatom licznych akcji promujących zdrowy tryb Ŝycia oraz róŜnych 
konkursów dot. problematyki promocji zdrowa. Ponadto przeznaczono środki na 
pokrycie kosztów organizowanych trzech spotkań informacyjno – edukacyjnych dla 
diabetyków, organizacji „Akademii Przedszkolaka”, spartakiady dla dzieci z IV klas 
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„Być zdrowym – to modne” oraz zakupu „Biuletynu Informacyjnego OCO” dot. 
profilaktyki chorób nowotworowych, 

• „Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z poraŜeniem mózgowym  
i innymi schorzeniami układu nerwowego” – wydatkowano kwotę 29.999,96 zł,  
tj. 100% planu rocznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, zawarto umowę  
z Fundacją „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z PoraŜeniem Mózgowym” z siedzibą 
w Opolu. W zajęciach prowadzonych przez ww. podmiot, uczestniczyło  
5 niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta Opola, 

• Realizacja projektu pn. „Społeczny portret opolskich nastolatków dotkniętych 
ubóstwem i zagroŜonych wykluczeniem społecznym – ich postawy, marzenia  
i zachowania oraz środowisko, w którym dorastają – program badawczy" 
wydatkowano kwotę 24.442,49 zł, tj. 49,4% planu. W ramach tego projektu wykonano 
społeczne badania jakościowe populacji osób dotkniętych ubóstwem i zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym, a następnie zorganizowano konferencję podsumowującą 
(z udziałem 120 osób). Na niŜsze wydatkowanie środków finansowych miały wpływ 
niŜsze niŜ zaplanowano w budŜecie projektu, koszty badań społecznych. 
Z budŜetu miasta wydatkowano takŜe środki finansowe na pokrycie wkładu własnego 
gminy Opole, które stanowiły 10% wartości tego projektu – łącznie w kwocie  
6.183,85 zł, ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,  

• „Wydatki bieŜące” – wydatkowano kwotę 7.431,51 zł, tj. 46,4% planu, za trzy 
ogłoszenia prasowe dot. ogłoszenia otwartych konkursów ofert, na pokrycia kosztów 
spotkania zorganizowanego w dniu 7 kwietnia 2010 r. z okazji Światowego Dnia 
Zdrowia oraz II Międzyszkolnej Spartakiady zdrowego trybu Ŝycia z cyklu „Być 
zdrowym to modne”, a takŜe wydania w formie ksiąŜkowej cyklu wykładów  
na I Ogólnopolskiej Konferencji – Opieka paliatywno-hospicyjna „śyć godnie do 
końca”.  

PowyŜsze zadania realizował Wydział Polityki Społecznej.  
Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na zadanie zlecone omówiono oddzielnie. 
 
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 

 
Wydatki związane z opieką społeczną zrealizowano w wysokości łącznej  

50.847.586,23 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 97,1%, przy czym na wydatki 
bieŜące wydatkowano kwotę 49.499.798,35 zł, tj. 97,2% planu, a na wydatki majątkowe 
kwotę 1.347.787,88 zł. 
W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania:  
 
Rozdział 85201 – Placówki opieku ńczo – wychowawcze 

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 4.894.301,03 zł,  
tj. 98,1% planu rocznego, na realizację następujących zadań: 
 
1. Dom Dziecka  

Dom Dziecka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą na terenie miasta 
Opola, w której przebywają dzieci w wieku 3-18 lat pozbawione całkowicie, częściowo lub 
okresowo opieki rodzicielskiej i dla których nie znaleziono opieki zastępczej. W placówce 
stale przebywa 30 wychowanków, którym zapewnia się całodobową opiekę i wychowanie. 

 
Wydatki bieŜące zrealizowano w wysokości łącznej 1.470.487,20 zł, co stanowiło 

realizację planu rocznego w 98,3%, przeznaczając je na: 
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.092.454,15 zł, tj. 98,2% planu, 
- pozostałe wydatki         378.033,05 zł, tj. 98,5% planu. 

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane  
z zakupem środków Ŝywności – kwota 73.896,36 zł, tj. 19,5% tych wydatków, z poborem 
energii – kwota 67.562,39 zł, tj. odpowiednio 17,9%, z zakupem usług remontowych – kwota  
65.392,48 zł, tj. odpowiednio 17,3% oraz z zakupem materiałów i wyposaŜenia – kwota 
49.438,73 zł, tj. odpowiednio 13,1%. 

Placówka prowadziła równieŜ rachunek dochodów własnych. W ramach przychodów 
dysponowano kwotą łączną 32.924,60 zł, przy czym przychody pozyskano w kwocie 
12.520,03 zł, tj. 114,3% planu (najwięcej w formie darowizny od sponsorów na kwotę 
10.781,61 zł), a z BO stanowiła kwota 20.404,57 zł.  

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 21.372,68 zł, w tym przede 
wszystkim na zakupy materiałów i wyposaŜenia – kwota 8.141,99 zł (zakup materiałów 
dekoracyjnych, prezentów dla wychowanków, drobnego sprzętu zgodnie z umowami 
darowizny) oraz na zakupy usług pozostałych – kwota 6.592,81 zł (na opłacenie zimowiska 
dla dzieci, dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego wychowanka oraz wyjazdy na 
wycieczki, opłacenie wejściówek do wesołego miasteczka, czy na basen).  

Na koniec roku pozostałą kwotę na tym rachunku, tj. 11.551,92 zł przekazano na 
rachunek pomocniczy, w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych. 
Wydatki realizowane w ramach zadania inwestycyjnego, zostały omówione oddzielnie. 
 
2. Pogotowie Opieku ńcze  

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wielofunkcyjną, 
łącząc działania interwencyjne, specjalizacyjne i inne, na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. 
Zapewnia one dzienną i całodobową opiekę i wychowanie, realizując zadania przewidziane 
dla placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego  
i socjalizacyjnego, a takŜe całodobowe działanie terapeutyczne, interwencyjne  
i socjalizacyjne, skierowane na dziecko i rodzinę dziecka. 

Pogotowie posiada miejsca interwencyjne i miejsca socjalizacyjne. Do placówki 
przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Dzieci przebywające w placówce,  
w większości wywodzą się z rodzin patologicznych, w których doszło do zaniedbań 
obowiązków rodzicielskich. Są teŜ po konfliktach z prawem: kradzieŜe, ucieczki z domów, 
spoŜycie alkoholu, czy po uŜyciu środków odurzających.  

Pogotowie zgodnie z przepisami, zaspokaja wszechstronne potrzeby dziecka  
co najmniej na poziomie obowiązującego standardu, prowadząc zajęcia wychowawcze, 
korekcyjne, kompensacyjne logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak 
wychowania w rodzinie i przygotowujące do Ŝycia społecznego.  

W skład Pogotowia Opiekuńczego wchodzą takŜe Publiczna Szkoła Podstawowa  
i Publiczne Gimnazjum. 

Na bieŜące funkcjonowanie tej placówki wydatkowano środki w wysokości 
2.726.215,41 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 98%, przeznaczając je na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.067.362,54 zł, tj. 99,0% planu, 
- pozostałe wydatki       658.852,87 zł, tj. 95,1% planu.  

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupami 
środków Ŝywności – kwota 160.935,34 zł, tj. 24,4% tych wydatków, energii – kwota 
141.720,52 zł, tj. odpowiednio 21,5%, materiałów i wyposaŜenia – kwota 116.568,39 zł,  
tj. odpowiednio 17,7% oraz odpisu na ZFŚS – kwota 72.135,56 zł, tj. odpowiednio 10,9%.  

Placówka prowadziła równieŜ rachunek dochodów własnych. W ramach przychodów 
dysponowano kwotą łączną 80.735,97 zł, przy czym przychody pozyskano w kwocie 
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62.512,19 zł, tj. 97,7% planu (najwięcej w formie darowizny od sponsorów na kwotę 
50.000 zł), a z BO stanowiła kwota 18.223,78 zł.  

 W ramach wydatków wykonanych w kwocie 34.266,71 zł, tj. 41,7% planu, najwięcej 
przeznaczono na zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 26.313,33 zł oraz na zakup usług 
remontowych –  kwota 5.252,33 zł.  
W okresie sprawozdawczym Pogotowie Opiekuńcze wydatkowało równieŜ dodatkowe środki 
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii  na realizację programu resocjalizacji wychowanków Pogotowia 
podczas wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieŜy – wydatkowano kwotę 59.944 zł,  
tj. 99,9% planu. 
 
3. Inne realizowane wydatki  
W ramach tego rozdziału wydatkowano równieŜ środki na następujące zadania: 
- kwota 529.679,13 zł, tj. 98,5% planu, na realizację porozumień pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 16 dzieci z terenu 
miasta Opola w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 
(obowiązywało 5 porozumień z powiatami), a takŜe na sfinansowanie pobytu 2 dzieci  
w placówce rodzinnej, 

- kwota 100.225,30 zł, tj. 92,8% planu, jako pomoc przy usamodzielnianiu oraz  
na kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.  
W omawianym okresie 20 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 
otrzymywało miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki (85.494,71 zł), a trzech 
otrzymało pomoc finansową na zagospodarowanie (14.730,59 zł).  

Zadania powyŜsze realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.  
 
Wydatki realizowane w tym dziale, w ramach dotacji na zadania własne i inwestycyjne, 
zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 6.922.059,37 zł, tj. 96,2% planu,  
przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 5.606.771,48 zł, tj. 97% planu,  
a na wydatki majątkowe kwotę 1.315.287,89 zł. 
Środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:  
 
1. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów  

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną 
do świadczenia usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla osób w podeszłym wieku (lub 
posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie). Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej 
opieki ze względu na zaawansowany wiek (przeciętny wiek 83,4 lata) i stan zdrowia. Wśród 
mieszkańców jest wiele osób stale leŜących lub z duŜym stopniem niepełnosprawności. 

Dom dysponował 138 miejscami – na koniec 2010 r. liczba mieszkańców wyniosła 
130 osób, z tego 48 osób pokrywały odpłatność na tzw. „starych zasadach” (200% kryterium 
dochodowego, tj. 954 zł, ale nie więcej niŜ 70% dochodu), a 90 osób wg „nowych” zasad 
(odpłatność za skierowanie 2.047,98 zł, a od kwietnia 2010 r. 2.157,43 zł – z emerytury lub 
renty przekazywane jest 65%, a pozostałą róŜnicę dopłaca rodzina lub gmina). Przeciętne 
wykorzystanie miejsc w okresie sprawozdawczym wynosiło 134,4.  
Jednostka pozyskuje własne dochody jako odpłatność mieszkańców. Środki te,  
po odprowadzeniu do budŜetu miasta, placówka otrzymuje na bieŜące funkcjonowanie 
Domu, wspierane dodatkowo dotacją z budŜetu państwa.  



Załącznik nr 1 - część opisowa sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 r. 

 

           Strona 121 z 212 

 
 

Za okres sprawozdawczy wydatki bieŜące związane z funkcjonowaniem Domu 
Pomocy zrealizowano w wysokości łącznej 3.953.890,38 zł, tj. 98,2% planu, wykorzystując 
środki miasta (3.041.896,84 zł – udział 76,9%) oraz wsparcie w formie dotacji z budŜetu 
państwa (911.993,54 zł – udział 23,1%). 

Ze środków miasta, na wydatki bieŜące przeznaczono kwotę 3.041.896,84 zł,  
tj. 97,6% planu rocznego, w tym na 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.589.708,72 zł, tj. 99,0% planu, 
- pozostałe wydatki    1.452.188,12 zł, tj. 96,1% planu. 

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej przeznaczono na zakup energii  
– 440.864,97 zł (stanowiło to 30,4% tych wydatków), na zakup Ŝywności – kwota  
418.595,57 zł (odpowiednio 28,8%), na zakup usług pozostałych – kwota 176.583,55 zł 
(odpowiednio 12,2%) oraz na zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 112.556,06 zł 
(odpowiednio 7,8%). 
Wydatki związane z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji zostały omówione 
oddzielnie. 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów prowadził równieŜ rachunek dochodów 
własnych. W okresie sprawozdawczym dysponowano z bilansu otwarcia kwotą 4.727,30 zł 
oraz pozyskano przychody na kwotę łączną 18.217,11 zł (najwięcej uzyskano za obiady  
– 8.200 zł, z darowizn – 3.410 zł oraz z opłat za noclegi – 3.250 zł) dysponując łącznymi 
przychodami w wysokości 22.944,41 zł.  

W wydatkach zrealizowano kwotę łączną 11.414,46 zł, tj. 95,1% planu, przeznaczając  
na zakup materiałów i wyposaŜenia kwotę 5.957,42 zł oraz na zakupy środków Ŝywności 
kwotę 5.457,04 zł. Na koniec roku pozostałą kwotę na tym rachunku, tj. 11.529,95 zł 
przekazano na rachunek pomocniczy, w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych. 
Realizowane zadania inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie. 
 
2. Dom Pomocy Społecznej w Opolu ul. Szpitalna 
 Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka przekazano dotację z budŜetu państwa, stąd 
realizacja tego zadania została omówiona oddzielnie. 
 
3. Domy Dziennego Pobytu 

W rozdziale tym realizowano całoroczne wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch 
domów dziennego pobytu, tj. DDP „Złota Jesień” i DDP „Magda-Maria” oraz DDP przy  
ul. Piotrkowskiej 2, który rozpoczął działalność w m-cu grudniu 2010 r. Domy  
te funkcjonowały jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, słuŜących utrzymaniu ich  
w naturalnym środowisku. Wprawdzie świadczą one pomoc tylko w określonym czasie, 
niemniej umoŜliwiają osobom starszym zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, 
takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale takŜe wielorakie usługi wspomagające, zajęcia 
kulturalno – oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. 

 Seniorzy najbardziej akceptują w tych placówkach racjonalne Ŝywienie, zabawy przy 
śpiewie i muzyce, spacery, rehabilitację, czy pogadanki na temat profilaktyki starości. Osoby 
korzystające z usług Domów Dziennego Pobytu mogą takŜe w większym stopniu korzystać  
z róŜnych imprez artystycznych i wycieczek. 

Na bieŜące potrzeby tych domów wydatkowane zostały środki w wysokości 
1.332.184,85 zł, tj. 93,5% planu rocznego, z tego: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.017.324,01 zł, tj. 97,1% planu, 
- pozostałe wydatki       314.860,84 zł, tj. 83,5% planu.  

W grupie pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z zakupami 
energii – kwota 178.355,35 zł, tj. 56,6% tych wydatków, materiałów i wyposaŜenia – kwota 
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30.185,83 zł, tj. odpowiednio 9,6% oraz odpis na ZFŚS – kwota 28.239,29 zł, tj. odpowiednio 
9%. 
W okresie sprawozdawczym funkcjonujące na terenie Opola dwa domy dziennego pobytu,  
tj. DDP Magda – Maria i DDP „Złota Jesień” przez okres 254 dni przygotowywały posiłki, 
przeciętnie dla 120 osób w DDP Magda-Maria oraz 172 osób w DDP Złota Jesień. Trzeci 
dom dziennego pobytu, przy ul. Piotrkowskiej 2 sprzedaŜ posiłków rozpoczął w styczniu 
2011 roku. 
W okresie sprawozdawczym realizowano w DDP „Magda-Maria” stałe formy  pracy, w tym 
m.in. muzyczna terapia zajęciowa – na zajęcia chóru uczęszczały 42 osoby, zajęcia 
rytmiczno-taneczne – 32 osoby, Klub Seniora – 28 osób, gimnastyka (róŜne formy)  
– 32 osoby, Klub Szachowy i BrydŜowy – 22 osoby, czy grupa teatralno-kabaretowa  
– 18 osób. 
Oferta drugiego DDP „Złota Jesień” była równieŜ bogata, gdyŜ były to m.in.: zajęcia 
gimnastyczne – uczęszczało 30 osób, prowadzenie zajęć w pracowni terapii zajęciowej  
– 30 osób, udział w zajęciach chóru „Złoty Liść” – 35 osób, czy na kursach języków obcych  
– 60 osób. 
Trzeci dom dziennego pobytu w Opolu, przy ul. Piotrkowskiej 2 powstał w części parterowej 
11 – piętrowego budynku mieszkalnego na osiedlu „Malinka”. Pierwotnie lokal przeznaczony 
był na przedszkole. W ramach przebudowy tego lokalu, w placówce powstało 8 sal do terapii, 
a takŜe 4 pomieszczenia na pokoje biurowe i pomieszczenia kuchenne. 
Wszystkie pomieszczenia, w zaleŜności od przeznaczenia, zostały kompleksowo 
wyposaŜone w odpowiedni sprzęt. W miesiącu grudniu 2010 r. z działalności domu 
korzystało 45 osób. 
W swojej bieŜącej działalności DDP wykorzystywały takŜe środki finansowe zgromadzone na 
koncie rachunku dochodów własnych.  
W okresie sprawozdawczym dysponowano łączne przychodami w wysokości 446.650,69 zł,  
tj. 108,9% planu, na co składały się przede wszystkim wpłaty podopiecznych za posiłki  
i umowy z najmu w wysokości 370.374,62 zł oraz z BO – kwota 70.431,42 zł.  
Wydatki zrealizowano w kwocie 401.408,24 zł, tj. 97,9% planu, w tym najwięcej 
przeznaczono na zakup środków Ŝywności do przygotowywanych posiłków (kwota 
297.868,12 zł), a następnie na usługi remontowe – kwota 41.207,69 zł. Na koniec roku 
pozostałą kwotę na tym rachunku, tj. 45.242,45 zł przekazano na rachunek pomocniczy,  
w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych. 
 
4. Przebudowa lokalu przy ul. Piotrkowskiej 2 na po trzeby Domu Dziennego Pobytu  
Realizowane zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 85203 – O środki wsparcia 

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę łączną 1.010.481,45 zł, tj. 99,9% planu 
rocznego i były przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu przy ul. Stoińskiego oraz  
dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego.  
Realizują one zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, 
psychoedukacją oraz psychoterapią osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi  
i niepełnosprawnych intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi zadaniami 
pojawiającymi się do wykonania kaŜdego dnia. Są to zadania zlecone i wykonywany zakres 
został omówiony oddzielnie. 

Z budŜetu miasta przeznaczono dodatkowo środki finansowe, jako uzupełnienie 
dotacji, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy przy  
ul. Stoińskiego. W omawianym okresie na bieŜące wydatki tego Domu wydatkowano kwotę 
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23.957,50 zł, co stanowiło 99,8% planu rocznego, przeznaczając 21.957,50 zł na zakup 
energii, a pozostałą kwotę 2.000 zł na zakup usług remontowych. 

Dom ten prowadził równieŜ rachunek dochodów własnych. W okresie 
sprawozdawczym pozyskano przychody na kwotę 5.500 zł (jako środki pochodzące  
z odszkodowania w ramach posiadanego ubezpieczenia), które przeznaczono w całości na 
usunięcie skutków powodzi w kuchni ŚDS. 
Wydatki dot. zakupów inwestycyjnych zostały omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 85204 – Rodziny zast ępcze   

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 2.374.209 zł, tj. 97,9% planu rocznego  
i były związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych oraz dotyczyły udzielania 
pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych 
rodzinach. Łącznie przebywało w  rodzinach  200 dzieci, w tym w rodzinach spokrewnionych  
z dziećmi – 168.  
W omawianym okresie wypłacono rodzinom zastępczym m.in. na: 

- finansowanie pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie 
innych powiatów – w ilości 62 dzieci – wydatkowano 540.907,73 zł, 

- udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki – 65 dzieci – 266.092,90 zł, 
- zasiłki dla rodzin (za dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej) – 200 dzieci  

– 810.546,71 zł, 
- wynagrodzenie dla osoby pełniącej rolę pogotowia rodzinnego – 100.765,80 zł, 
- pomoc na zagospodarowanie – 5 dzieci – 24.598,87 zł. 

 
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałani a przemocy w rodzinie  
Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.  

 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ube zpieczenia społecznego  

Wydatki na powyŜsze świadczenia były realizowane jako zadania zlecone i zostały 
omówione oddzielnie.  

Ze środków miasta wykorzystano na wydatki bieŜące łącznie kwotę 1.026.314,14 zł,  
tj. 92,3% planu rocznego, z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 78,2% całej kwoty,  
tj. 802.367,52 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziału 
Świadczeń Socjalnych, realizujących zadania dot. świadczeń rodzinnych.  

W pozostałych wydatkach najwięcej przeznaczono na zakup usług pozostałych  
– kwota 125.240,37 zł (najwięcej na opłaty pocztowe – 75.478,77 zł oraz na wydatki  
na ochronę – 40.000 zł), na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 36.000 zł oraz na energię  
– 29.521,96 zł.  
 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za osoby pobieraj ące 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz  
za osoby uczestnicz ące w zajęciach w centrum integracji społecznej  
Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych oraz własnych, stąd zostały omówione 
oddzielnie. 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł adki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe 

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 5.955.150,93 zł, realizując plan w 91,8%, 
przy czym na wydatki dot. zadań realizowanych ze środków własnych miasta, przeznaczono 
kwotę 3.509.244,34 zł, tj. 91,2% planu, wydając najwięcej na następujące zadania: 



Załącznik nr 1 - część opisowa sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 r. 

 

           Strona 124 z 212 

 
 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych – wydatkowano 
na ten cel kwotę 440.743,42 zł – z tej formy pomocy skorzystało ogółem 1.364 osób,               
w tym z zasiłku specjalnego celowego 363 osób,  

• przyznawanie i finansowanie obiadów w szkole – wydatkowano na ten cel kwotę                 
69.114,44 zł – z tej formy pomocy skorzystało miesięcznie 263 dzieci, 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków na zakup Ŝywności – wydatkowano na ten cel 
kwotę 330.781,03 zł – z tej formy pomocy skorzystało 2.254 osób, 

• ponoszenie odpłatności za 174 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej  
– wydatkowano na ten cel kwotę 2.495.937,60 zł,  

• zapewnienie posiłku – zgodnie z umową dziennie około 194 osób mogło korzystać  
z gorącego posiłku, a koszt 1 posiłku wynosił 7,50 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę 
103.150,08 zł – realizatorem zadania był PCK. 

 
W rozdziale tym wydatkowano równieŜ środki finansowe w wysokości 

1.385.576,41 zł, tj. 88,8% planu, na realizację projektu pn. „Moja praca-moja przyszłość”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej wskazanej wyŜej grupy 
docelowej, będącej klientami pomocy społecznej. Cele szczegółowe to m.in.: podniesienie  
kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia. 
W ramach projektu aktywną integracją objęto 130 osób w wieku aktywności zawodowej, 
które nie pracowały i korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Spośród tej grupy  
94 osoby ukończyły projekt. 
Wydatki realizowane w ramach zadań własnych zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.288.218,75 zł, tj. 97,3% planu rocznego, przy 
czym na  wydatki osobowe dot. pracowników Wydziału Świadczeń Socjalnych, realizujących 
powyŜsze zadanie przeznaczono zgodnie z planem kwotę 160.335,82 zł, a pozostałą kwotę, 
tj. 2.127.882,93 zł, (realizacja planu rocznego w 97,6%), wydatkowano na dodatki 
mieszkaniowe. 
Kwotę wypłaconych dodatków przeznaczono na:  

- mieszkaniowy zasób gminy  kwota 1.067,6 tys. zł    
- lokale spółdzielcze      kwota    557,9 tys. zł  
- lokale pozostałe       kwota    502,4 tys. zł  

W 2010 r. wypłaconych zostało 11.866 dodatków mieszkaniowych, z tego dla uŜytkowników 
mieszkań: 

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy  5.200 dodatków 
- lokali spółdzielczych               3.784 dodatków 
- lokali pozostałych     2.882 dodatków 

 
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe  
 W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach zadań własnych, stąd zostały one 
omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie  

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 100.756,40 zł, tj. 95,4% planu rocznego, 
przy czym ze środków własnych wydatkowano kwotę 97.756,40 zł, tj. 95,3% planu,  
z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 90,8% całej kwoty, tj. 88.764,66 zł, na 
wynagrodzenie i składki od nich naliczane dot. pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
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Rodzinie w Opolu, realizujących zadania przyjęte w ramach reformy finansów 
samorządowych. Pozostałą kwotę przeznaczono na odpis na ZFŚS (2.095,68 zł) oraz na 
zakupy materiałów, akcesorii komputerowych i opłat telefonicznych (6.896,06 zł).  
Wydatki realizowane jako zadania własne zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 85219 – O środki pomocy społecznej  
 W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 5.852.407,12 zł, tj. 99,2% planu 
rocznego, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i UzaleŜnionym w Opolu. 
 
Miejski O środek Pomocy Rodzinie w Opolu 

Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla wszystkich potrzebujących 
mieszkańców Miasta Opola, a zakres i wielkość wykonywanych zadań przez ten ośrodek, 
został szczegółowo omówiony w poszczególnych rozdziałach tego działu. 

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu jest 
realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umoŜliwienie osobom i rodzinom 
przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne środki, moŜliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem tego ośrodka 
było zaspokajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin oraz umoŜliwienie  
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka (przyznawanie  
i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pienięŜnych, pobudzenie społecznej 
aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin, a takŜe szeroko 
rozumiana praca socjalna). 
W ramach zadań własnych, na bieŜące utrzymanie MOPR wydatkowane zostały środki 
finansowe z budŜetu miasta w wysokości 3.535.674,10 zł, tj. 99,4% planu rocznego, z tego: 

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.981.718,53 zł, tj. 97,5% planu, 
- pozostałe wydatki bieŜące      553.955,57 zł, tj. 95,7% planu. 

 W pozostałych wydatkach, największe pozycje stanowią wydatki związane  
z odpisem na ZFŚS – kwota 105.402,23 zł, tj. tych wydatków 19%, z zakupem usług 
pozostałych – kwota 104.853,81 zł, tj. odpowiednio 18,9% (najwięcej na usługi pocztowe  
– 50.463,33 zł i ochrona obiektów – 19.489,50 zł) oraz z zakupem energii – kwota 
98.995,99 zł, tj. 17,9%.  

Ponadto Ośrodek wykorzystał środki w wysokości 36.280,43 zł, tj. 99,7% planu, 
(otrzymane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych) na pokrycie kosztów wyjazdu na zajęcia terapeutyczne dla 34 osób 
(dysfunkcyjnych z powodu uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia) do Ośrodka 
Szkolno – Wypoczynkowego w Koniakowie.  
Na utrzymanie Ośrodka przeznaczane były takŜe środki otrzymane z budŜetu państwa,  
na realizację bieŜących zadań własnych gminy, co zostało omówione oddzielnie. 
 
Miejski O środek Pomocy  Osobom Bezdomnych i Uzale Ŝnionym w Opolu  

Realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje 
miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a takŜe prowadzi 
profilaktyczno – terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz edukacyjną  
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym 
zakresie z róŜnymi instytucjami działającymi na terenie miasta. 
Za okres sprawozdawczy Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 3.020 osób (w porównaniu  
do 2009 r. nastąpiło zwiększenie o 345 osób) oraz zrealizował 18.575 osobodni pobytów  
w noclegowni (zwiększenie o 3.117). 
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Za świadczone usługi Ośrodek odprowadził na dochody budŜetu miasta środki z tytułu 
uzyskanych wpływów z usług w kwocie 211.851 zł (tj. 128% planu), a takŜe pozostałe 
dochody na kwotę 15.458,05 zł. 

Na bieŜące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnych  
i UzaleŜnionym w Opolu przeznaczono kwotę 973.114,59 zł, co stanowiło 99,8% planu 
rocznego, z przeznaczeniem na:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 673.561,97 zł, tj. 99,8% planu, 
- pozostałe wydatki    299.552,62 zł, tj. 99,9% planu. 
W ramach pozostałych wydatków bieŜących, najwięcej wydatkowano na zakup usług 

pozostałych – kwota 170.298,75 zł, tj. 56,9% tych wydatków (z dominującymi pozycjami 
wypłat za usługi medyczne – 101.580 zł, za usługi porządkowe – 26.937,60 zł oraz za opłaty 
pocztowe – 14.590,10 zł), na zakup energii – kwota 59.986,36 zł (odpowiednio 20%) oraz na 
zakup materiałów i wyposaŜenia  – kwota 21.872,38 zł (odpowiednio 7,3%).  

W Miejskim Ośrodku prowadzony był rachunek dochodów własnych – źródłem 
przychodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz za lokalizację stacji bazowej  
i urządzeń telekomunikacyjnych na nieruchomości Ośrodka, które w omawianym okresie 
wyniosły kwotę łączną 35.496,36 zł, tj. 100% planu. Po uwzględnieniu stanu z BO  
w wysokości 33.801,82 zł Ośrodek dysponował środkami w wysokości 69.298,18 zł.  

W ramach wydatków zrealizowano kwotę 69.248,28 zł, tj. 99,9% planu, 
przeznaczając najwięcej na zakup materiałów do przeprowadzanych remontów (kwota 
28.784,98 zł) oraz na zakup usług remontowych (kwota 24.215 zł). Na koniec roku pozostałą 
kwotę na tym rachunku, tj. 49,90 zł przekazano na rachunek pomocnicy. 

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnymi UzaleŜnionym w Opolu, wydatkował 
równieŜ kwotę 4.000 zł, przyjętą ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przeprowadzenie szkoleń pracowników  
z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradn ictwa, mieszkania chronione  
i ośrodki interwencji kryzysowej 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 726.792,26 zł, czyli 98,7% planu rocznego,  
na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przeznaczając ją na:   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane    656.751,12 zł, tj. 99,6% planu, 
- pozostałe wydatki         70.041,14 zł, tj. 91,0% planu. 

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane  
z zakupem sług pozostałych – kwota 21.814,51 zł, tj. 31,1% tych wydatków, odpisami  
na ZFŚS – kwota 18.567,72 zł, tj. odpowiednio 26,5% oraz opłatami z tyt. telefonii 
stacjonarnej – kwota 9.994,29 zł, tj. odpowiednio 14,3%. 

Kompleksowy program pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie realizowany był przez 
działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej obejmujące m. in. całodobową interwencję wobec 
przemocy czy nagłych zdarzeń i sytuacji kryzysowych w miejscu zdarzenia, we współpracy 
ze słuŜbami ratowniczymi, policją i StraŜą Miejską oraz codzienną dostępnością bezpłatnej 
pomocy prawnej i psychologicznej. 
W okresie sprawozdawczym udzielono 5.439 specjalistycznych porad indywidualnych 
2.637 osobom, w tym:  

• 1. 901 porad dotyczyło poradnictwa i pomocy socjalnej dla 614 osób, 
• 1.096  porad prawnych dla 1.070 osób,  
• 2.268 porad poradnictwa psychologicznego dla 808 osób. 

Swoja działalność kontynuowało Biuro Pracy dla Wolontariuszy. Podpisano  
116 umów, współpracując z 186 wolontariuszami, których przeszkolono i na bieŜąco 
monitorowano ich pracę.  
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Rozdział 85226 – O środki adopcyjno – opieku ńcze  

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy jest specjalistyczną placówką o charakterze 
diagnostyczno – konsultacyjnym, którego przedmiotem działania jest inicjowanie, wspieranie, 
kwalifikowanie i szkolenie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego 
zapobiegających sieroctwu społecznemu. Ponadto jego zadaniem jest prowadzenie pracy ze 
środowiskiem naturalnym dziecka, tworzenie zastępczych form opieki i wychowania 
rodzinnego oraz pełnienie roli placówki merytoryczno – edukacyjnej. 

Na bieŜące funkcjonowanie tej placówki wydatkowano środki z budŜetu miasta  
w wysokości 400.007,43 zł, co stanowiło 99,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 332.112,64 zł, tj. 99,9% planu, 
- pozostałe wydatki      67.894,79 zł, tj. 98,0% planu. 

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane  
z zakupem energii – 27.041,02 zł, tj. 39,8% tych wydatków, z odpisem na ZFŚS – kwota 
11.388,37 zł, tj. odpowiednio 16,8%, z zakupami materiałów i wyposaŜenia – kwota 
10.408,58 zł, tj. odpowiednio 15,3%, oraz z zakupami usług pozostałych – kwota 5.959,48 zł, 
tj. odpowiednio 8,8%. 
W okresie sprawozdawczym Ośrodek m.in. udzielił 858 porad psychologiczno  
– pedagogicznych i prawnych, zarejestrował 52 nowych małŜeństw, kandydatów na rodziców 
adopcyjnych oraz 18 małŜeństw kandydatów na rodziców zastępczych, a 79 rodzin 
otrzymało pełną kwalifikację na rodziców adopcyjnych. 
W 2010 r. Ośrodek umieścił w rodzinach adopcyjnych 62 dzieci, a 29 dzieci w rodzinach 
zastępczych. 
 
Rozdział 85228 – Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 1.619.614 zł, tj. 98,3% planu 
rocznego, przy czym na usługi wykonywane jako zadanie własne, wydatkowano kwotę 
1.377.615 zł, tj. 98% planu.  
PowyŜsze zadanie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
pacjenta. Ośrodek realizował powyŜsze usługi zlecając ich wykonanie do Polskiego 
Czerwonego KrzyŜa (wykorzystano 814.165 zł) oraz do Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej (wykorzystano 563.450 zł). 
W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało przeciętnie w miesiącu  
155 osób. 
Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 
 W rozdziale tym wydatki realizowano jako zadania zlecone, stąd zostały omówione 
oddzielnie.  
 
Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie naucz ycieli 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 11.266,30 zł, czyli 84,7% planu rocznego,  
z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczego (kwota 1.436,30 zł), w Pogotowiu 
Opiekuńczym (7.620 zł) i Domu Dziecka (2.210 zł). 
PowyŜsze zadania realizował Wydział Polityki Społecznej.  
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Rozdział 85278 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych  
 W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 589.760,96 zł, tj. 100% planu rocznego, 
przy czym ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 165.000 zł, tj. 100%, planu,  
a na zadania zlecone kwotę 424.760,96 zł, tj. 100% planu. 
 Zadania własne dotyczyły udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom miasta 
poszkodowanych w wyniku powodzi, w formie zakupu środków czystości (dla 54 osób) oraz 
wypłaty zasiłków celowych (dla 107 osób). Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały 
omówione oddzielnie.  
Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.  
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalno ść 
 W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej 
wysokości 1.742.045,26 zł, realizując plan roczny w 97,4% z przeznaczeniem na realizację 
następujących zadań: 
1. Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta – fundusz przeznaczony dla nauczycieli 

placówek pomocy społecznej, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wzorowe 
zarządzanie placówkami. Nagrody przyznane są w październiku, z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej – wydatkowano kwotę 4.143,30 zł, tj. 98,7% planu,  

2. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – na to zadanie 
wydatkowano kwotę 22.903,86 zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem  
dla 23 emerytów i rencistów nauczycieli z Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka  
i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, 

3. Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczną – wydatkowano kwotę 767,31 zł,  
tj. 22,6% planu za dwa ogłoszenia w prasie lokalnej o otwartych konkursach ofert,  

4. Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” – funkcjonuje dla zapewnienia czasowego 
schronienia osobom bezdomnym, którzy utracili mieszkania. Środki finansowe w kwocie 
558.298,19 zł, tj. 93,8% planu rocznego, wydatkowano na bieŜące funkcjonowanie tego 
Ośrodka, z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  226.456,28 zł, tj. 99,1% planu, 
- pozostałe wydatki     331.841,91 zł, tj. 90,5% planu. 

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane  
z zakupem energii, gdyŜ wydatkowano kwotę 207.760,83 zł, czyli 62,6% tych wydatków, 
a w następnej kolejności z zakupem usług pozostałych – kwota 66.845,34 zł, tj. 20,1% 
oraz z zakupem usług remontowych, bo kwotę 25.452,713 zł, tj. odpowiednio 7,7%. 
Realizując załoŜenia programowe Ośrodka, udzielano w 2010 r. schronienia bezdomnym 
kobietom, kobietom z dziećmi i pełnym rodzinom.  Przeciętnie w miesiącu korzystało pobytu  
w ORS „Szansa" 100 osób. 
Oprócz realizacji tego podstawowego zadania, prowadzono takŜe działania motywacyjno  
– readaptacyjne, polegającą na  prowadzeniu pracy socjalnej w Ośrodku skierowanej na 
pomoc rodzinom bezdomnym w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania  
w społeczeństwie i w realizowaniu indywidualnego programu wychodzenia  
z bezdomności. W ośrodki realizowano takŜe program pomocy dzieciom i młodzieŜy  
z rodzin z problemami alkoholowymi w świetlicy środowiskowej, obejmujący zajęcia 
psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne.  
W okresie sprawozdawczym ośrodek otrzymał darowiznę pienięŜną w wysokości 5.000 zł  
z Fundacji Banku zachodniego WBK S.A. w Warszawie. Środki te ujęto na rachunku dochodów 
własnych i wykorzystano (zgodnie z wolą darczyńcy) w całości na zakup urządzeń – zjeŜdŜalni  
i koniczynki, które zostały zamontowane na placu zabaw Ośrodka.   
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5. Prace społecznie uŜyteczne – wydatkowano kwotę 57.942,88 zł, tj. 96,6% na organizację 
prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej. 
W omawianym okresie pracowało przeciętnie w miesiącu 20 osób, wykonując na rzecz 
miasta prace społecznie uŜyteczne (m.in. w Pogotowiu Opiekuńczym, StraŜy Miejskiej, 
Ogrodzie Zoologicznym, Zakładzie Komunalnym, Przedszkolu Publicznym nr 25). 
Rodzaje wykonywanych prac to: porządkowanie terenów miejskich, opieka nad terenami 
zieleni, prace porządkowe, remontowe, konserwatorskie, a takŜe pomoc w obsłudze 
imprez okolicznościowych m.in. „Dni Seniora”.  

6. Punkt Konsultacyjny – na jego funkcjonowanie wydatkowano kwotę 48.165,85 zł,  
tj. 95,9% planu, przeznaczając 93,4% tej kwoty, tj. 44.995,10 zł na wynagrodzenia  
i składki od nich naliczane, a pozostałą kwotę 3.170,75 zł na pozostałe wydatki bieŜące.  
W zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych, Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje program przeciwdziałania temu zagroŜeniu poprzez 
Punkt Konsultacyjny dla osób uzaleŜnionych.  
Głównym zadaniem tego Punktu jest realizowanie programu wparcia i pomocy adresowany do 
osób, które mają inicjację narkotykową i alkoholową za sobą, jak równieŜ do osób juŜ 
uzaleŜnionych od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzin dotkniętych współuzaleŜnieniem.  
Pomoc ta realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje  
ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie  
do specjalistycznych placówek leczenia uzaleŜnień. W okresie sprawozdawczym udzielono  
475 porad, w tym 223 osobom uzaleŜnionym od alkoholu.        

 
Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, z dotacjami na zadania zlecone i własne oraz 
wg porozumień, zostały omówione oddzielnie. 
 
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI S POŁECZNEJ 
  

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 
8.996.764,02 zł, realizując plan roczny w 89,5%, przy czym na wydatki bieŜące 
wydatkowano kwotę 8.676.321,02 zł, tj. 96,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 
320.443 zł. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości: 
 
Rozdział 85305 – śłobki  

Na potrzeby Ŝłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej  
i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano łącznie kwotę 4.064.202,81 zł,  
tj. 98,7% planu rocznego. 

W poszczególnych Ŝłobkach, funkcjonujących jako jednostki budŜetowe, 
wykorzystanie środków budŜetowych przestawiało się następująco:  
 
śłobek Nr 2 

Na bieŜące funkcjonowanie Ŝłobka, wydatkowana została łącznie kwota 647.071,84 zł  
(co stanowiło 98,4% planu rocznego) z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczana 551.178,31 zł, tj. 99,6% planu, 
- pozostałe wydatki      95.893,53 zł, tj. 92,2% planu.  

W pozycji „pozostałe wydatki” najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 46.299,44 zł, 
co stanowiło 48,3% tych wydatków, na odpis na ZFŚS – kwota 16.765,44 zł, tj. odpowiednio 
17,5% oraz na zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 13.992,16 zł, tj. odpowiednio 14,6%.  
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Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym 
średnio w m-cu, do Ŝłobka uczęszczało 57 dzieci.  

Wykonanie dochodów dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w Ŝłobku (opłata 
ta stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia wg Uchwały Rady Miasta Opola Nr XXI/218/07 
z dnia 29.11.2007 r.) i wyniosło kwotę łączną 185.458,40 zł, tj. 100,9% planu rocznego. 
Pozyskane dochody odprowadzono do budŜetu miasta.  

W ramach rachunku dochodów własnych, uzyskano przychody w wysokości  
49.510,63 zł, realizując plan w 89,9% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyŜywienie, 
bo kwotę 47.282,52 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 55.873,67 zł, tj. 90% 
planu (wykorzystując środki z BO), przeznaczając najwięcej, bo kwotę 53.279,87 zł na 
zakupy art. spoŜywczych.  
 
śłobek Nr 4 

Na bieŜące wydatki przeznaczono kwotę 1.385.565,31 zł (co stanowiło 99,2% planu 
rocznego) z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.178.982,61 zł, tj. 99,3% planu, 
- pozostałe wydatki       206.582,70 zł, tj. 99,1% planu.  

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 
89.999,94 zł, co stanowiło 43,6% tych wydatków, na odpis na ZFŚS – kwota 29.863,44 zł,  
tj. odpowiednio 14,5% oraz wpłaty na PFRON – kwota 26.841 zł, tj. odpowiednio 13%. 
 Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym 
średnio w m-cu, do Ŝłobka uczęszczało 87 dzieci.  

Wykonanie dochodów dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w Ŝłobku  
i wyniosło kwotę łączną 299.220,09 zł, co stanowiło 102,6% planu rocznego.  
Pozyskane dochody odprowadzono do budŜetu miasta.  
W ramach rachunku dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 62.388,12 zł, 
realizując plan w 88,4% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyŜywienie, bo kwotę 
62.129,30 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości 71.316,69 zł, tj. 88,8% planu, 
(wykorzystując środki z BO), przeznaczając najwięcej, bo kwotę 70.488,01 zł na zakupy  
art. spoŜywczych. 
 
śłobek Nr 9 

Na bieŜące wydatki przeznaczono kwotę 921.162,11 zł (co stanowiło 98,3% planu 
rocznego) z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 768.729,73 zł, tj. 99,2% planu, 
- pozostałe wydatki    152.432,38 zł, tj. 94,5% planu.  

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 79.999,98 zł, 
co stanowiło 52,5% tych wydatków, na odpis na ZFŚS – kwota 23.576,40 zł, tj. odpowiednio 
15,5% oraz na zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 20.214,90 zł, tj. odpowiednio 13,3%. 
Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym 
średnio w m-cu, do Ŝłobka uczęszczało 80 dzieci. 

Wykonanie dochodów dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w Ŝłobku  
i wyniosło kwotę łączną 264.824,50 zł, co stanowiło 107,1% planu rocznego. Pozyskane 
dochody odprowadzono do budŜetu miasta.  
W ramach dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 82.593,99 zł, realizując 
plan w 92,1% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyŜywienie, bo kwotę 58.449,35 zł). 
Wydatki zrealizowano w wysokości 93.570,68 zł, tj. 90,5% planu (wykorzystując środki  
z BO), przeznaczając najwięcej, bo kwotę 61.559,20 zł na zakupy artykułów spoŜywczych. 
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śłobek Pomnik Matki Polki  
Na bieŜące wydatki przeznaczono kwotę 1.110.403,55 zł (co stanowiło 98,4% planu 

rocznego) z przeznaczeniem na: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 863.378,42 zł, tj. 99,3% planu, 
- pozostałe wydatki    247.025,13 zł, tj. 95,6% planu.  

W pozycji pozostałe wydatki, najwięcej wydatkowano na zakup energii – kwota 
128.094,81 zł, co stanowiło 51,9% tych wydatków, na zakup materiałów i wyposaŜenia  
– kwota 25.999,93 zł, tj. odpowiednio 10,5% oraz na odpis na ZFŚS – kwota 23.576,40 zł,  
tj. odpowiednio 9,5%.  
Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. W okresie sprawozdawczym 
średnio w m-cu, do Ŝłobka uczęszczało 76 dzieci. 

Wykonanie dochodów dotyczyło wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w Ŝłobku  
i wyniosło kwotę łączną 250.470,53 zł, co stanowiło 98,8% planu rocznego. Pozyskane 
dochody odprowadzono do budŜetu miasta.  
W ramach dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 56.286,46 zł, realizując 
plan w 85,7% (dominującą pozycję stanowiły opłaty za wyŜywienie, bo kwotę 56.158,02 zł). 
Wydatki zrealizowano w wysokości 55.398,67 zł, tj. 80,8% planu, przeznaczając najwięcej, 
bo kwotę 54.098,67 zł na zakupy artykułów spoŜywczych.  
 
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna  osób niepełnosprawnych  
 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 49.320 zł, tj. 99,7% planu rocznego,  
jako dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej. Na terenie miasta Opola,  
przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z PoraŜeniem Mózgowym” działa Warsztat 
Terapii Zajęciowej, w zajęciach którego bierze udział 30 osób niepełnosprawnych (w tym  
22 osoby mieszkały na terenie miasta Opola, a 8 osób na terenie Powiatu Opolskiego). 
  Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej               
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pokrywa tylko 90% kosztów działalności warsztatu terapii 
zajęciowej. Do pokrywania pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd 
terytorialny, stąd dofinansowanie Warsztatu z budŜetu miasta Opola przeznaczone było  
dla 22 uczestników – mieszkańców Opola i wyniosło kwotę 36.168 zł, a pozostałą kwotę  
13.152 zł dofinansował Powiat Opolski. 
 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopn iu niepełnosprawno ści  

W rozdziale tym wydatkowano na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Opolu kwotę łączną 160.735,63 zł, tj. 83,7% planu rocznego,  
przy czym ze środków miasta w kwocie 40.743,47 zł, tj. 56,6% planu, a z budŜetu państwa  
w kwocie 119.992,16 zł, tj. 100% planu. 

Podstawowe wydatki związane z działalnością tego Zespołu, realizowano jako 
zadanie zlecone, finansowane ze środków budŜetu państwa, co zostało omówione 
oddzielnie.  
Realizację zadań wspierano środkami własnymi miasta. Wydatkowano je na pokrycie 
kosztów funkcjonowania tego Zespołu, przy czym najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane – kwota 33.871,47 zł, a w następnej kolejności na zakup usług 
pozostałych – kwota 4.472 zł.  

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół przyjął 1.337 wniosków o wydanie 
orzeczenia o niepełnosprawności, względnie o stopniu niepełnosprawności. Po ich 
rozpatrzeniu, wydał 1.307 odpowiednich orzeczeń, a takŜe wystawił 221 legitymacji osobom 
niepełnosprawnym, w tym 34 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły  
16 roku Ŝycia.  
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Rozdział 85322 – Fundusz Pracy  

Na bieŜące funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej wydatkowane zostały  środki 
w wysokości 86.654,81 zł, tj. 93,6% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane pracowników prowadzących ten Klub przeznaczono kwotę 78.856,08 zł,  
co stanowiło 91% całej kwoty wydatków. Z pozostałej kwoty, najwięcej przeznaczono na 
podróŜe słuŜbowe i szkolenia – 2.477,84 zł oraz na odpis ZFŚS – 2.095,68 zł.  

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz 
przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy. 
W okresie sprawozdawczym przyjęto do Klubu 305 osób bezrobotnych, korzystających  
z Ośrodka, które w trakcie 624 indywidualnych spotkań mieli moŜliwość skorzystać z:  

• poradnictwa dot. metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, 
• pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, 
• przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Współpracując z Klubem Integracji Społecznej 31osób podjęło zatrudnienie. 
 Pracownicy Klubu zajmowali się równieŜ organizowaniem i nadzorowaniem prac 
społecznie uŜytecznych, wykonywanych przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności 
oraz skierowanych przez Sąd Rejonowy w Opolu do wykonywania kary w Ośrodku.  
W 2010 r. pod nadzorem wykonywało karę 43 osoby. 
 
Rozdział 85324 – Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 25.288,74 zł, tj. 99,7% planu rocznego, 
stanowiące 2,5% wykorzystanych środków PFRON, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
obsługi realizowanych zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. 
 Wydział Polityki Społecznej w ramach wydatków bieŜących wydatkował kwotę 
8.040 zł, co stanowiło 99,5% planu, przeznaczając je na potrzeby wynikające z realizacji 
zadań dot. PFRON, tj. na umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych  
z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.  

W ramach wydatków bieŜących tego rozdziału, Wydział Administracyjno-
Gospodarczy wydatkował kwotę 17.248,74 zł, co stanowiło 99,8% planu, przeznaczając je 
na zakupy materiałów biurowych i sprzętu dla Wydziału Polityki Społecznej. 
 
Rozdział 85333 – Powiatowe urz ędy pracy  

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 4.301.728,47 zł, realizując plan roczny 
w 81,9% i była ona przeznaczona na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.  

W ramach wydatków bieŜących związanych z funkcjonowaniem jednostki 
wydatkowano kwotę 3.438.259,23 zł, tj. 99,5% planu rocznego przeznaczono na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.059.852,98 zł, tj. 99,8% planu,  
- pozostałe wydatki          378.406,25 zł, tj. 97,4% planu.  

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowiły wydatki związane  
z odpisami na ZFŚS kwota – 97.487,54 zł, tj. 25,8% tych wydatków, z opłatami za 
wykorzystaną energię – kwota 67.877,39 zł, tj. odpowiednio 17,9%, z zakupami usług 
pozostałych – kwota 48.900 zł, tj. odpowiednio 12,9% oraz z zakupami materiałów 
i wyposaŜenia – kwota 47.315,62 zł, tj. odpowiednio 12,5%. 

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizował swoje 
zadania statutowe, prowadząc m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, 
wypłacanie zasiłków i róŜnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa 



Załącznik nr 1 - część opisowa sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 r. 

 

           Strona 133 z 212 

 
 

zawodowego, czy teŜ pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację 
zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. 
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola 
i powiatu opolskiego, z wyjątkiem miasta i gminy Ozimek i Niemodlin oraz gminy Tułowice, 
które są obsługiwane przez filie Urzędu, zlokalizowane w Ozimku i Niemodlinie. 

Na koniec m-ca grudnia 2010 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła  
6,2 (powiat Opole – 12,7), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Opolu wyniosła ogółem 9.594 osób, w tym 1.380 osób z prawem do zasiłku, 8.047 osób 
bez prawa do zasiłku oraz 167 osób poszukujących pracy. 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał środki z Funduszu Pracy – funduszu 
celowego będącego w dyspozycji Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej oraz pozyskiwał 
środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MPiPS na finansowanie programów. 
Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, na szkolenia oraz 
finansowanie instrumentów rynku pracy (m.in. prac interwencyjnych, robót publicznych, staŜy 
itp.). W okresie sprawozdawczym środki  Funduszu Pracy przekazywane były bez opóźnień 
i realizacja wypłat świadczeń oraz refundacji poniesionych kosztów odbywała się  
na bieŜąco. 
W okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy realizował cztery projekty, które 
współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej, tj.: 
- „Od zaleŜności do samodzielności” – Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, 

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. Realizacja tego 
projektu miała pomóc 70 osobom zwalnianym przez Hutę Małapanew w Ozimku,  
w znalezieniu nowej pracy poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem oraz 
udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego dla  
9 bezrobotnych. Na powyŜszy cel wydatkowano kwotę 232.507,19 zł, realizując 56,3% 
planu rocznego, natomiast wydatki inwestycyjne omówiono oddzielnie, 

- „Opolska Fundacja Pracy. Partnerstwo w dobie kryzysu” – w ramach PO KL Działanie 
8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. W ramach 
tego projektu pomagano 40 osobom (zwalnianym przez pracodawców) w znalezieniu 
nowej pracy poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia, 
pośrednictwo pracy). SłuŜyć temu miało powołanie Opolskiej Fundacji Pracy.  
Na powyŜszy cel wydatkowano kwotę 42.565,64 zł, realizując 91,2% planu rocznego. 

- „Postaw na siebie” – w ramach PO KL Działanie 8.1.1 „Rozwój pracowników  
i przedsiębiorstw w regionie”. W ramach tego projektu urząd kierował osoby pracujące, 
(posiadające maksimum średnie wykształcenie), na róŜnorodne szkolenia. Na powyŜszy 
cel wydatkowano kwotę 63.801,75 zł, realizując 79,4% planu rocznego. 

- „Pośredniaczek” – w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 „Wspieranie powiatowych  
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w regionie”. W ramach tego projektu zatrudniono 6 osób (pośredników  
i doradców zawodowych), które stanowią słuŜbę zatrudnienia aktywizującą osoby 
bezrobotne. Na powyŜszy cel wydatkowano kwotę 204.151,66 zł, realizując 93,9% planu 
rocznego. 

Realizacja wydatków inwestycyjnych została omówiona oddzielnie.  
 
Rozdział 85395 – Pozostała działalno ść 

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budŜetu miasta środki finansowe w łącznej 
wysokości 308.833,56 zł, realizując plan roczny w 97,1%. 
PowyŜszą kwotę przeznaczono na: 
1. Realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze 

otwartego konkursu ofert:  
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• w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  
– wydatkowano kwotę 20.000 zł, tj. 100% planu.  
Celem zadania była aktywizacja i integracja społeczna róŜnych środowisk, 
a w szczególności osób starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz 
psychicznej i fizycznej sprawności, a takŜe propagowanie aktywnego trybu Ŝycia. 
Zadania realizowane były przez: 
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Miejski w Opolu – kwota 5.500 zł 

na organizację zajęć rekreacji wodnej i nauki pływania,  
- Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w Opolu – kwota 4.000 zł  

na realizację programu pn. „Senior – reaktywacja. Drugi etap szkolenia 
komputerowego dla seniorów”, 

- Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu – kwota 3.000 zł  
na organizację zawodów wędkarskich oraz na zorganizowanie XII Opolskich Dni 
Seniora – kwota 7.500 zł. 

• w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 
69.610,23 zł, tj. 99,4% planu.  
Celem zadania była integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  
w Ŝyciu miasta, poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych 
oraz wspomaganie rodzin z osobą niepełnosprawną poprzez organizowanie 
poradnictwa oraz działań o charakterze doradczym.  
Zadania  w tym zakresie realizowały: 
- Polski Czerwony KrzyŜ Opolski ZO w Opolu – kwota 2.720 zł na organizację 

Festynu z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy  „My teŜ potrafimy”,  
- Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu – kwota 22.120,49 zł 

na organizację X Jubileuszowych Dni Osób Niepełnosprawnych, 
- Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z PoraŜeniem Mózgowym” 

w Opolu – kwota 10.000 zł na zorganizowanie festynu,  
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu – kwota 2.150 zł 

na zorganizowanie imprezy turystyczno-rekreacyjnej pn. „Zwiedzamy gminy 
opolskie”, 

- Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
w Warszawie – kwota 4.436,74 zł na zadanie pn. „Opole przyjazne dla 
niepełnosprawnych”, 

- Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w Opolu – kwota 8.200 zł na zadanie 
pn. „Poradnia Społeczno-Prawna – wsparcie dotkniętych niepełnosprawnością”, 

- Stowarzyszenie Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym „Babie lato” – kwota 
6.183 zł na zadanie pn. „Poprawa stanu fizycznego i psychicznego 
niepełnosprawnych mieszkańców miasta Opola w wieku podeszłym”, 

- Stowarzyszenie Na  Rzecz Autyzmu „Uczymy się Ŝyć razem” w Opolu – kwota 
7.800 zł na prowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci i młodzieŜy autystycznej,  

- Fundacja na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „Konie – Dzieciom” w Opolu – kwota 
6.000 zł na prowadzenie zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieŜy z dysfunkcjami 
w rozwoju fizycznym i psychicznym.  

• w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej  – wydatkowano 
kwotę 49.778,42 zł, tj. 99,6% planu.  
Celem tego zadania było organizowanie pomocy rzeczowej, Ŝywnościowej, 
świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej  
z terenu miasta Opola. 
Zadania w tym zakresie realizowały: 



Załącznik nr 1 - część opisowa sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 r. 

 

           Strona 135 z 212 

 
 

- Polski Czerwony KrzyŜ Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu – kwota 30.900 zł 
na zorganizowanie doraźnej pomocy rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie 
wychowującym dzieci, osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej, chorym, poprzez 
zakup Ŝywności odzieŜy itp.,  

- Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź dobroczyńcą” – kwota 7.178,42 zł  
na przygotowanie paczek mikołajkowych dla podopiecznych Fundacji 
zamieszkałych w Opolu przy ul. Odrzańskiej 4 oraz dzieci i młodzieŜy ze świetlic 
środowiskowych „Parasol” i „Promyk”,  

- Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna (Świetlica Środowiskowa „GaraŜ”) – kwota 
7.500 zł na realizację projektu pn. „śegnajcie wakacje – witaj szkoło”, 

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu – kwota 4.200 zł 
na zakup paczek Ŝywnościowych dla członków stowarzyszenia oraz osób 
chorych na cukrzycę nie zrzeszonych PSD.   

• w zakresie promocji i organizacji wolontariatu – wydatkowano zgodnie z planem 
kwotę 10.000 zł. 
Celem tego zadania było zwiększenie zaangaŜowania mieszkańców Opola  
w działania społeczne o charakterze samopomocowym. W ramach tego zadania 
prowadzono szkolenia wolontariuszy. Zadanie realizował Polski Czerwony KrzyŜ, 
Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu (kwota 3.893 zł) oraz Opolskie Forum Organizacji 
Socjalnych w Opolu (kwota 6.107 zł). 

2. Realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej:  
• dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych  

– wydatkowano kwotę 117.078,44 zł, tj. 96% planu. Z usług transportowych 
wykonywanych codziennie pojazdem przystosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (w tym równieŜ poruszających się na wózkach inwalidzkich) 
skorzystało w okresie sprawozdawczym 334 osoby (wykonano 4.006 kursów),  

• pomoc finansowa otrzymana od gminy Paczków z przeznaczeniem dla mieszkańców 
gminy Opole poszkodowanych w czasie powodzi w maju 2010 r. – wydatkowano 
kwotę 3.000 zł, tj. 100% – udzielono 3 osobom pomocy w formie zasiłku celowego, 
przeznaczonego na pokrycie strat poniesionych w wyniku tej powodzi, 

• pomoc finansowa otrzymana od Województwa Opolskiego z przeznaczeniem dla 
mieszkańców gminy Opole poszkodowanych w czasie powodzi w maju 2010 r.  
– wydatkowano kwotę 38.130 zł, tj. 100% – udzielono 23 osobom pomocy w formie 
zasiłku celowego, przeznaczonego na pokrycie strat poniesionych w wyniku powodzi, 

• wydatki bieŜące – wydatkowano kwotę 1.236,47 zł, tj. 25,4% planu, na zakup kart 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych uprawniających do niestosowania się do 
niektórych znaków drogowych. NiŜsze wykonanie planu wynikało z braku wniosków o 
wypłaty rekompensat związanych z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.  
 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
 
Wydatki realizowane w tym dziale zostały omówione w dziale 801 – Oświata i wychowanie. 
 
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
  
 W dziale tym wydatkowano z budŜetu miasta w 2010 r. kwotę łączną w wysokości 
34.490.636,44 zł, realizując plan roczny w 83,1%, przy czym na wydatki bieŜące 
wydatkowano kwotę 20.056.915,78 zł, tj. 84,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 
14.433.720,66 zł. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości: 
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Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 2.381.518,34 zł, tj. 41,7% planu  
na realizację zadań związanych z Projektu Funduszu Spójności/ISPA – „Poprawa jakości 
wody w Opolu” i innych zadań związanych z gospodarką ściekową. 
Oprócz zadań inwestycyjnych zaplanowano w tym rozdziale, takŜe środki finansowe jako 
wydatki bieŜące niekwalifikowane, wynikające z realizacji tego Projektu. 
W 2010 r. wydatkowano z tej pozycji kwotę łączną 70.583,10 zł, tj. 2,9% planu, w tym na:  

• opracowanie dodatkowej analizy finansowej dot. gminy Opole niezbędne do Raportu 
końcowego – kwota 5.000 zł, 

• wypłatę odsetek zasądzonych przez Sąd ArbitraŜowy w Warszawie – kwota 
17.300,86 zł, 

• wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości z tytułu szkód powstałych  
w trakcie realizacji robót związanych z realizacją projektu – łączna kwota 8.610 zł, 

• wypłatę kosztów postępowania sądowego dot. spraw spornych pomiędzy 
zamawiającym, a wykonawcą za szkody powstałe w wyniku realizacji Projektu  
– kwota 39.672,24 zł.  

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne, zostały omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 

W rozdziale tym wydatkowano środki z budŜetu w wysokości łącznej 364.685,53 zł,  
tj. 65,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 301.295,53 zł, 
tj. 71,2% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 63.390 zł.  
Wydatki bieŜące przeznaczono na: 

• wywóz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym – kwota 
98.340,79 zł, tj. 95,5% planu. Zadanie to realizowała firma Remondis Sp. z o.o.  
– nadzoruje Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, 

• realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę  
202.954,74 zł, tj. 63,4% planu. W okresie sprawozdawczym zakupiono 25.000 szt. 
worków foliowych o pojemności 120 litrów oraz 50 000 szt. foliowych rękawic, które 
zostały przekazane placówkom oświatowym oraz mieszkańcom miasta w ramach 
przeprowadzanych akcji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów m.in. „Dzień Ziemi”  
i  „Sprzątanie Świata”. Pokrywano równieŜ koszty organizowanych przedsięwzięć 
m.in. odbiór przeterminowanych leków z gospodarstw domowych, usuwanie  
martwych zwierząt z terenu miasta Opola, czy zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

Prowadzącym to zagadnienie był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.  
 
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 

W rozdziale tym wydatkowano z budŜetu miasta kwotę łączną 7.439.917,48 zł,  
tj. 99,2% planu, przeznaczając ją na pokrycie wydatków związanych oczyszczaniem 
zimowym i letnim miasta. 
W okresie sprawozdawczym wykonano roboty na łącznej powierzchni 133.513,5 tys. m2  
(z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania), przy czym:  

- na oczyszczanie zimowe przeznaczono łącznie  4.142.376,71 zł, tj.   98,5% planu, 
- na oczyszczanie letnie przeznaczono łącznie  3.297.540,77 zł, tj. 100,0% planu. 

PowyŜsze zadania wykonywał Miejski Zarząd Dróg, który zrealizował następujący zakres 
rzeczowy robót: 
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Oczyszczanie zimowe  – wydatki związane z zimowym oczyszczaniem dotyczyły zimowego 
oczyszczania jezdni, chodników i placów, montaŜu i demontaŜu zasłon przeciwśniegowych 
oraz osłonę meteorologiczną.  
Prace wykonywano na drogach o łącznej pow. 17.871,7 tys. m2 (z uwzględnieniem 
wielokrotności), ponosząc następujące nakłady na drogach: 

- krajowych  o pow. 4.356,9 tys. m2   kwota 1.170,6 tys. zł 
- wojewódzkich o pow. 3.863,9 tys. m2       „      1.043,4 tys. zł 
- powiatowych o pow. 4.607,0 tys. m2       „      1.117,9 tys. zł 
- gminnych  o pow. 5.043,9 tys. m2       „         810,5 tys. zł 

 
Wykonane roboty związane z zimowym oczyszczaniem obejmowały następujący zakres 
rzeczowy: 

- w okresie zimowym śnieŜnym – długość jezdni 152,5 km, ilość ulic – 149, 
- powierzchnie chodników – 145,5 tys. m2 (ilość – 134 i wielokrotność oczyszczania). 

 
Oczyszczanie letnie – wydatki na oczyszczanie letnie obejmowały wywóz odpadów, 
opróŜnianie koszy i pojemników, zamiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni oraz 
oczyszczanie chodników i placów. 
Prace wykonywano na łącznej powierzchni 115.641,8 tys. m2 (przy uwzględnieniu 
wielokrotności), ponosząc nakłady na następujących drogach:  
- krajowych  pow.  29.040,8 tys. m2  kwota   769,9 tys. zł 
- wojewódzkich pow.  29.213,3 tys. m2     kwota   592,6 tys. zł 
- powiatowych  pow.  27.444,1 tys. m2   kwota    656,1 tys. zł 
- gminnych  pow.  29.943,6 tys. m2  kwota 1.278,9 tys. zł 
 
Zakres rzeczowy wykonanego oczyszczania letniego obejmował: 
- zamiatanie – ilość ulic 206, powierzchnia ulic – 845,4 tys. m2 i jej wielokrotność, 
- zmywanie mechaniczne – ilość ulic 85, powierzchnia ulic – 476,5 tys. m2 i jej wielokrotność, 
- opróŜniane koszy ulicznych – ilość 1.021 szt. i wielokrotność opróŜniania, natomiast ilość  

ulic i placów – 112, 
- opróŜnianie pojemników (PA – 1.100 litrów) – 8 szt.,  
- powierzchnia chodników 145,2 tys. m2 i jej wielokrotność, ilość ciągów 151 szt. 
 
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gm inach 
 W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 2.556.874,64 zł, realizując plan roczny  
w 87,5%, przy czym na wydatki bieŜące przeznaczono kwotę 2.119.233,49 zł, tj. 85,4% 
planu, realizując następujące zadania związane z:  

• konserwacją placów zabaw na terenie gminy – wydatkowano kwotę 69.919,21 zł,  
tj. 99,9% planu na prace związane z konserwacją następujących placów zabaw: przy 
ul. Dambonia, ul. Wojska Polskiego, ul. Waryńskiego /Luboszyckiej, ul. Bielskiej/ 
Cieszyńskiej, w parku Zaodrze przy ul. Wrocławskiej, w parku osiedlowym im. Armii 
Krajowej oraz na ścieŜce zdrowia na Wyspie Bolko,  

• urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni – wydatkowano kwotę 2.049.314,28 zł,  
tj. 85% planu na prace związane z utrzymywaniem porządku i czystości na terenach 
zieleni miejskiej: park na osiedlu Armii Krajowej z terenami przyległymi, skwer przy ul. 
Brzozowej, parki zabytkowe na Wyspie Bolko, Park Pasieka oraz pozostałe parki, 
skwery i zieleńce. Wykonywano prace związane z pielęgnacją drzew, odmładzaniem 
krzewów, usuwaniem samosiejów, wygrabianiem trawników, koszenie traw na 
zieleńcach, skwerach i w parkach na obszarze około 150 ha. Ponadto naprawiano 
ławki, zbierano wszelkie nagromadzone odpady, opróŜniano kosze, oczyszczano 
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alejki parkowe, ścinano uschnięte drzewa i krzewy, odmładzano krzewy i Ŝywopłoty. 
Przygotowywano rabaty kwiatowe i wazony oraz obsadzano je kwiatami. 
Pokrywano z tej pozycji takŜe koszty eksploatacji czynnych fontann (woda i energia 
elektryczna), a takŜe wykupiono polisę odpowiedzialności cywilnej OC z tyt. 
posiadania i administrowania terenami zieleni, terenami cmentarzy i terenami placów 
zabaw na terenie gminy Opole.  
W ramach tej pozycji pokrywano równieŜ wydatki związane z interwencyjnym 
porządkowaniem terenów zieleni. Prace te wykonywane są na terenach zieleni 
miejskiej i pozostałych terenach komunalnych w Opolu, nie objętych stałym 
utrzymaniem, z wyłączeniem pasów drogowych. Zgodnie z zawartym porozumieniem 
z Zakładem Karnym, przy tych pracach zatrudniani byli nieodpłatnie skazani.  
W ramach powyŜszej kwoty, wykupiono dla osadzonych wykonujących prace 
porządkowe ubezpieczenia z tytułu NNW oraz OC. 

Realizowane w tym rozdziale wydatki dot. zadań inwestycyjnych zostały omówione 
oddzielnie. 
PowyŜsze zadania wykonywał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierz ąt 

Na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano łączną kwotę  
551.009,98 zł, tj. 98,9% planu przy czym na bieŜące jego funkcjonowanie, wydatkowano 
kwotę 541.009,98 zł, tj. 98,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 10.000 zł.  

Do zadań Schroniska naleŜy przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z róŜnych 
przyczyn bezdomnych. Prowadzona była szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych  
do schroniska. Zwierzęta były objęte opieką weterynaryjną, szczepiono je szczepionką 
przeciwko wściekliźnie oraz poddawano zabiegom sterylizacji. 
Ogród Zoologiczny, który prowadzi to schronisko, przeznaczył w ramach wydatków 
bieŜących kwotę 220.368,69 zł, tj. 99,9% planu rocznego na wynagrodzenia osobowe 
pracowników i składki od nich naliczane zatrudnionych w tym schronisku, a na pozostałe 
wydatki bieŜące przeznaczył kwotę 275.886,09 zł, tj. 99,8% planu.  

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowiły wydatki związane  
z zakupem usług pozostałych – kwota 99.994,72 zł, co stanowiło 36,2% tych wydatków 
(najwięcej, bo kwotę 27.719,76 zł przeznaczono na usługi weterynaryjne, a następnie  
na sterylizacje – 26.603,40 zł, szczepienia – 19.204,27 zł i usługi komunalne – 17.591,96 zł), 
z zakupem materiałów i wyposaŜenia – kwota 73.097,87 zł, tj. odpowiednio 26,5% 
(najwięcej, bo 52.052,03 zł przeznaczono na materiały do konserwacji i remontów oraz na 
zakupy karmy dla zwierząt – 11.864,74 zł) oraz z zakupem energii – kwota 56.976,20 zł,  
tj. odpowiednio 20,7%.  

W omawianym okresie kontynuowana była akcja oznaczania psów przez implantację 
mikroczipa. Na to zadanie wydatkowano kwotę 44.755,20 zł, tj. 89,5% planu znakując  
1.409 psów.  

Schronisko pozyskiwało takŜe dodatkowe dochody, które gromadzone były  
na rachunku dochodów własnych. W omawianym okresie dysponowano kwotą łączną 
129.467,52 zł, w tym z BO kwotą 66.844,18 zł oraz pozyskano kwotę łączną w wysokości 
62.623,34 zł (w tym m.in. za przechowywanie zwierząt domowych i szczepienia  
– 27.562,17 zł, a takŜe darowizny – 24.776,41 zł). 

W wydatkach wynoszących ogółem kwotę 94.186,77 zł, najwięcej przeznaczono  
na zakup usług pozostałych – kwota 70.332,69 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwota 
15.313,91 zł. Na koniec roku pozostałą kwotę na tym rachunku, tj. 30.280,75 zł przekazano 
na rachunek pomocniczy, w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych. 
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W okresie sprawozdawczym przyjęto 298 kotów, 494 psów dorosłych  
i 101 szczeniąt. Na koniec 2010 r. stan zwierząt wyniósł – psy 130 szt., szczenięta 18 szt.  
i koty 84 szt.  
Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 90015 – O świetlenie ulic, placów i dróg 

W rozdziale tym wydatkowano środki budŜetowe w łącznej kwocie 4.659.049,84 zł,  
tj. 89,6% planu rocznego, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę  
4.378.887,34 zł, tj. 89,4% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 280.162,50 zł.  

Wydatki bieŜące przeznaczono na zakup i dystrybucję energii elektrycznej zuŜytej  
na oświetlenie uliczne i iluminacyjne, na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia 
drogowego, na oznakowanie latarń będących własnością miasta Opola oraz  
na ubezpieczenie tych latarń. Miasto Opole finansuje utrzymanie 10.017 punktów świetlnych, 
w tym 6.700 szt. stanowi majątek przedsiębiorstwa EnergiaPro S.A., a pozostałe  
3.317 punktów, stanowi własność miasta. 
Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 

W rozdziale tym wydatkowano środki budŜetowe z przeznaczeniem na 
funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, który realizował swoje zadania związane  
z oczyszczaniem miasta, bieŜącym utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg 
publicznych gminnych i miasta na prawach powiatu, inwestycjami drogowymi, remontami  
i budową chodników, a takŜe inne zadania dot. utrzymania infrastruktury drogowej na terenie 
miasta Opola.  
Wydatki związane z powyŜszym zakresem, realizowane były w określonych rozdziałach 
wydatków budŜetowych i zostały omówione odrębnie. 
Na bieŜące utrzymanie MZD wydatkowano z budŜetu miasta kwotę 3.501.763,37 zł,  
tj. 99,7% planu rocznego, przy czym wydatkowano: 

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.661.148,72 zł, tj. 99,6% planu, 
- na pozostałe wydatki       840.614,65 zł, tj. 99,9% planu. 

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane  
z zakupem usług pozostałych – kwota 468.520,03 zł, tj. 55,7% tych wydatków (m.in. opłaty 
pocztowe – 210.169,94 zł, obsługa prawna – 83.538,62 zł, usługi informatyczne  
– 82.042,80 zł), z czynszem za pomieszczenia biurowe – kwota 66.206,04 zł, tj. odpowiednio 
7,9% oraz z zakupem materiałów i wyposaŜenia – kwota 62.953,73 zł, tj. odpowiednio 7,5%.  
 
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budŜetowe w kwocie 7.385,15 zł, tj. 49,2% 
planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup 5 szt. pojemników typu „puszkojad”  
do selektywnej zbiórki odpadów oraz opłacono zbiórkę przeterminowanych leków w ramach 
prowadzonej akcji pn. „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”. 
NiŜsze wykonanie planu wynikało z przekazania II transzy środków z WFOŚ i GW w m-cu 
grudniu 2010 r., stąd brak moŜliwości wykorzystania tych środków na poziomie planowanym.  
Zadanie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  
 
Rozdział 90095 – Pozostała działalno ść  

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 13.028.432,11 zł, realizując plan roczny 
w 83,8%, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 1.696.840,34 zł, tj. 88,6% planu 
rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 11.331.591,77 zł. 
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W ramach wydatków bieŜących realizowano: 
• administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni  

– wydatkowano kwotę 46.434,72 zł, tj. 99,9% planu, za administrowanie terenem  
po rekultywacji tego składowiska, 

• administrowanie ujęciem wód  powierzchniowych z rzeki Odry – wydatkowano kwotę 
8.650,03 zł, tj. 78,6% planu, za administrowanie przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja 
brzegowym ujęciem wód z rzeki Odry w km 149+210, 

• analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – wydatkowano kwotę 
96.061,68 zł, tj. 96,5% planu, na m.in. zapłatę za projekty tymczasowych organizacji 
ruchu, za wypisy z rejestru gruntów i kopie map, a takŜe za ekspertyzy, analizy  
i opinie dot. róŜnych rozwiązań technicznych, 

• dopłaty związane z odprowadzeniem ścieków z gospodarstw domowych  
– wydatkowano na te dopłaty kwotę 27.881,30 zł, realizując plan roczny w 89,9%. 
Dopłatę w wysokości 2,62 zł netto za 1m3 ścieków bytowych z gospodarstw 
domowych (które nie mają moŜliwości technicznych przyłączenia do kanalizacji 
sanitarnej) regulowała uchwała Nr LX/625/09 Rady Miasta Opola z dnia 15.12.2009 r. 
w sprawie dopłaty do V grupy taryfowej cen i opłat za odprowadzane ścieki, 

• eksploatacja rowów komunalnych – wydatkowano kwotę 53.072,64 zł, tj. 99,9% 
planu, za wykonane roboty dot. rowów komunalnych w dzielnicach: Groszowice, 
Nowa Wieś Królewska, Półwieś, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Wróblin i Zakrzów  
o łącznej długości 13,5 tys. mb.,  

• odkomarzanie i odszczurzanie – wydatkowano kwotę 84.250,42 zł, tj. 99,9% planu  
za akcję odkomarzania obszarów pozalewowych na terenie  miasta Opola, 

• odławianie dzikich zwierząt – wydatkowano kwotę 14.900 zł, tj. 74,5% planu  
za akcję odławiania zwierząt z terenu miasta Opola i ich przetransportowanie  
w bezpieczne miejsce, 

• odszkodowania z tyt. obniŜenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej 
umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej – wydatkowano kwotę 
100,64 zł, tj. 5% planu, jako opłatę za umieszczenie urządzenia infrastruktury 
technicznej w drodze w ul. Oświęcimskiej, ul. Sobieskiego oraz w obwodnicy 
północnej, 

• ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – wydatkowano kwotę 
3.396,59 zł, tj. 67,9% planu, na pokrycie kosztów związanych z publikacją  
28 ogłoszeń prasowych dot. moŜliwości udziału mieszkańców w postępowaniu,  
w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko, 
wydawane jest pozwolenie zintegrowane itp., 

• operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska 
– wydatkowano kwotę 26.230 zł, tj. 74,9% planu, na wykonanie róŜnych opinii, czy 
ekspertyz przez biegłych polegającej na zbadaniu wpływu na środowisko (m.in. 
opinia dendrologiczna w zakresie grupy platanów klonolistnych, opinia techniczna 
urządzeń wodnych i budowli zlokalizowanych na terenie parku na Wyspie Bolko), 

• opracowania urbanistyczne w zakresie ochrony środowiska – wydatkowano kwotę  
56.364 zł, tj. 98,9% planu na opracowanie ekofizjograficzne problemowe wraz  
z badaniami geologicznymi dla potrzeb cmentarza komunalnego, 

• opracowanie planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola  
– wydatkowano kwotę 81.959,60 zł, tj. 86,3% planu na opracowanie „Planu usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010 – 2032”,  

• opracowanie planu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola – wydatkowano 
kwotę  48.136,32 zł, tj. 80,2% planu na opracowanie dokumentu pn. „Program 



Załącznik nr 1 - część opisowa sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 r. 

 

           Strona 141 z 212 

 
 

ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola”, który został zatwierdzony Uchwałą  
Nr  IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30.12.2010 r., 

• realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań 
proekologicznych i zasady zrównowaŜonego rozwoju – w pozycji tej wydatkowano 
kwotę 156.444,79 zł, tj. 52,6% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla fundacji  
– kwota 24.439,72 zł (dla „OFF – Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego”, 
„Azyl Nadziei – dla zwierząt potrzebujących pomocy i „Fioletowy pies”), na dotacje dla 
stowarzyszeń – kwota 15.550 zł (dla „Opolski Czerwony KrzyŜ” i „Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami”), na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, na wykonanie 
ulotek, folderów, naklejek, plakatów czy teŜ na publikacje ksiąŜkowe, szkolenia  
i konferencje z zakresu ochrony środowiska oraz na przeprowadzenie róŜnych 
konkursów związanych z selektywną zbiórką odpadów. 
Zmiana przepisów w sprawie funduszy ochrony środowiska spowodowała, Ŝe wiele 
przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej, planowanych wcześniej przez m.in. 
placówki oświatowe, zostało odwołanych lub wstrzymanych do realizacji w roku 
następnym. W związku z powyŜszym, wykonanie planu wydatków w tych pozycjach 
jest znacznie mniejsze niŜ w latach ubiegłych. 

• realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – wydatkowano kwotę 
103.142,95 zł, tj. 96,7% planu, na badania jakości powietrza atmosferycznego, 
pomiaru hałasu drogowego oraz jakości gleb w mieście Opolu, 

• realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania 
danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – wydatkowano kwotę  
7.000 zł, tj. 100% planu na przeprowadzenie dla pracowników Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa specjalistycznego szkolenia z zakresu Systemów Informacji 
Przestrzennej. Pozostałe środki wydatkowane zostały w ramach wydatków 
inwestycyjnych.  

• remonty sieci kanalizacji deszczowej – wydatkowano kwotę 451.684 zł, tj. 100% 
planu, na renowację kanałów deszczowych w ul. Piastowskiej metodą bezwykopową 
Trolining, 

• usługi weterynaryjne – w pozycji tej wydatkowano kwotę 15.000 zł, tj. 100% planu, za 
wykonane zabiegu sterylizacji samic i kastracji samców wraz ze znakowaniem, 
odpchleniem i leczeniem 219 bezdomnych kotów z terenu miasta Opola,  

• usuwanie odpadów z terenów gminy – wydatkowano kwotę 27.067,38 zł, tj. 90,2% 
planu, na opłacenie odbioru przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. odpadów 
komunalnych pochodzących z prac porządkowych wykonywanych w ramach 
interwencyjnego porządkowania terenów zieleni, 

• usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – wydatkowano kwotę 8.178,88 zł,  
tj. 90,9% planu, za parkowanie 7 wraków pojazdów i 2 przyczep samochodowych, 
które na podstawie odpowiednich uchwał Rady Miasta Opola, stały się własnością 
gminy Opole  i zostały przekazane do stacji demontaŜu, 

• utrzymanie szaletów – wydatkowano kwotę 139.235,92 zł, tj. 95,8% planu – najwięcej 
za zarządzanie gminnymi szaletami publicznymi (kwota 109.576,18 zł), za zuŜytą 
energię eklektyczną (kwota 17.829,41 zł), a takŜe za przeprowadzone prace 
remontowe w dwóch szaletach (kwota 7.644,90 zł), 

• wydatki bieŜące w zakresie ochrony środowiska – w pozycji tej wydatkowano kwotę 
1.609,26 zł, tj. 53,6% planu, za wykonanie 10 wypisów z rejestru gruntów i 11 kopii 
map.  
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W ramach tego rozdziału wydatkowano równieŜ środki przeznaczone na utrzymanie 
Biura Projektu Funduszu Spójności, jako jednostki realizującej projekt pn. „Poprawa jakości 
wody w Opolu”. Koszty utrzymania ponoszone były przez gminy uczestniczące w realizacji 
tego Projektu proporcjonalnie do udziału kaŜdej z gmin w kosztach projektu, stąd określone 
wpłaty tych gmin w dochodach budŜetowych miasta. 
Wydatki na utrzymanie Biura za 2010 r. zrealizowano w kwocie łącznej 240.039,22 zł,  
tj. 96% planu i przeznaczono je na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 214.122,93 zł, tj. 97,6% planu, 
- pozostałe wydatki    kwota   25.916,29 zł, tj. 84,6% planu.  

W pozycji pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano – na zakup usług 
obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 7.234,60 zł, co stanowiło 27,9% 
tych wydatków, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 5.728,80 zł,  
tj.  odpowiednio 22,1% oraz na zakup usług pozostałych – kwota 5.147,52 zł tj. odpowiednio 
19,9%. 
Pozostałe wydatki inwestycyjne i remonty, realizowane w tym rozdziale, zostały omówione 
oddzielnie. 
 
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG O 
  

Na zadania realizowane w tym wydatkowano łącznie kwotę 39.316.218,93 zł, 
realizując plan roczny w 85,9%, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 
14.761.181,59 zł, tj. 97,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 24.555.037,34 zł. 
W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki obejmowały następujące wielkości: 
 
Rozdział 92106 – Teatry  

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, funkcjonował jako instytucja kultury, 
którego podstawowym zadaniem było zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych,  
w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego 
dziedzictwa kulturalnego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukację 
kulturalna, wychowanie dzieci i młodzieŜy do roli przyszłych odbiorców i współtwórców 
kultury narodowej. 
PowyŜsze zadania Opolski Teatr Lalki i Aktora realizował poprzez organizację przedstawień 
teatralnych, odpowiedni dobór repertuaru i jego róŜnorodność (odpowiednio do grupy 
wiekowej). Prezentowanie tych przedstawień odbywało się we własnej siedzibie oraz na 
terenie całego kraju. Teatr prowadził takŜe wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych 
z teatrami w kraju i zagranicą.   
W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował: 4 premiery („Tygrys Pietrek”, „Piotruś Pan”, 
„Śpiąca Królewna” i „Pod-Grzybek”) oraz wystawił 414 przedstawień, które obejrzało 43.891 
widzów, 148 lekcji teatralnych dla 3.579 widzów oraz 23 Baśniowych Saloników dla 572 
widzów. Łącznie w 2010 r. odbyło się w Opolskim Teatrze 585 imprez, w których 
uczestniczyło 48.042 widzów. 

Na realizację swoich zadań statutowych Opolski Teatr Lalki i Aktora otrzymywał 
dotację z budŜetu miasta – w 2010 r. wydatkowano środki budŜetowe zgodnie z planem  
w wysokości 3.623.150 zł. 
Teatr dysponował w okresie sprawozdawczym środkami finansowymi w wysokości łącznej 
5.001.585,22 zł, przy czym dotacja przekazywana z budŜetu na działalność podstawową, 
była dominującą pozycją w przychodach, gdyŜ stanowiła 72,4% łącznych przychodów.  

W ramach osiągniętych przychodów własnych stanowiących kwotę 880.841,11 zł  
(107,9% planu), najwięcej, bo 88,1% tych przychodów, tj. kwotę 776.395,82 zł, uzyskano ze 
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sprzedaŜy usług, a w następnej kolejności pozostałe przychody operacyjne, które stanowiły 
kwotę 94.445,29 zł.  
Koszty związane z bieŜącym funkcjonowaniem Teatru, wyniosły w 2010 r. kwotę  
4.933.521,63 zł, co stanowiło 99,9% planu rocznego i były one wydatkowane na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.307.284,12 zł, tj. 100% planu,  
- pozostałe koszty    1.626.237,51 zł, tj. 99,9% planu.  

 
W okresie sprawozdawczym Opolski Teatr Lalki i Aktora uczestniczył takŜe  

w festiwalach i przeglądach teatrów lalek m.in. na XXXV Opolskich Konfrontacjach 
Teatralnych „Klasyka Polska 2010”, XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej  
w Bielsku-Białej, IX Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu, 
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Martin i w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji, czy na 
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „A Pas Contes” w Dijon we Francji. 

W miesiącach letnich Teatr realizował ogólnopolski program „Lato w teatrze” 
zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mający charakter 
półkolonii, podczas których odbywały się zajęcia warsztatowe w 4 grupach artystycznych dla 
40 dzieci w wieku 8-15 lat. Przystąpił takŜe do specjalnej edycji tego programu, która była 
skierowana do dzieci zamieszkałych na terenach dotkniętych powodzią, obejmując 16 dzieci 
w wieku 12-17 lat, z gmin Bierawa i Kuźnia Raciborska.    

Realizując swoje zadania statutowe, teatr współpracował takŜe z amatorskim ruchem 
teatralnym. W 2010 r. współorganizowano „XIV Przegląd Dziecięcych Inscenizacji 
Teatralnych 2010”, Przegląd Teatrów Szkolnych „SCENA 2010” i „XI Ogólnopolskie  Forum 
Teatrów Dziecięcych Miniatury 2010”. 
W okresie sprawozdawczym kontynuowano akcje organizowane w teatrze: 

• lekcje teatralne – 45 minutowe spotkania prowadzone przez aktorów, przeznaczone 
dla róŜnych grup wiekowych, a omawiające róŜne zagadnienia z zakresu sztuki 
teatru,  

• baśniowy balonik – aktorzy czytali baśnie młodym widzom, 
• dzień otwarty teatru – w dniu 31 maja 2010 r. dla kilkuset dzieci i opiekunów 

pokazywano tajniki sztuki teatralnej, a takŜe umoŜliwiono zwiedzanie zaplecza 
teatralnego. 

 
Rozdział 92109 – Domy i o środki kultury, świetlice i kluby  

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki realizowało swoje zadania programowe 
związane z upowszechnianiem kultury, wykorzystując pozyskane środki finansowe oraz 
otrzymane dotacje z budŜetu miasta.  

 
W okresie sprawozdawczym Narodowe Centrum Polskiej Piosenki dysponowało 

przychodami w wysokości łącznej 4.684.216,42 zł, co stanowiło 95,3% planu rocznego, przy 
czym przychody własne wyniosły kwotę 1.063.355,20 zł, tj. 79,4% planu (stanowiło to 22,7% 
tych przychodów), dotacja uzyskana z budŜetu miasta stanowiła kwotę 3.373.000 zł,  
tj. 99,6% planu oraz środki z BO w wysokości 247.861,22 zł.  

W ramach przychodów własnych, dominującą pozycją stanowiły wpływy z usług  
– kwota 1.053.874,81 zł, tj. 99,1% tych przychodów, a najwięcej pozyskano z organizacji 
imprez – kwota 702.831,30 zł, ze współorganizacji imprez – kwota 150.102,19 zł, z reklam  
i innych usług – kwota 79.783,61 zł oraz z wynajmu i wypoŜyczania sprzętu – kwota 
60.505,83 zł. 
W okresie sprawozdawczym koszty bieŜące działalności podstawowej wyniosły łącznie 
kwotę 4.237.915,66 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 86,5%, przy czym 
poniesiono je na: 
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   1.381.533,54 zł, tj. 90,4% planu,  
- pozostałe koszty      2.856.382,12 zł, tj. 84,8% planu.  

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych  
– kwotę 2.407.559,63 zł, co stanowiło 84,3% tych kosztów (dominują koszty związane  
z zakupami biletów na imprezy KFPP – kwota 556.928,19 zł, z koncertami i występami 
artystycznymi – kwota 437.123,08 zł, z umowami o dzieło z wykonawcami koncertów  
– kwota 154.791,28 zł), a w dalszej kolejności na zakup energii – kwota 147.425,70 zł,  
tj. odpowiednio 5,2% oraz na materiały i wyposaŜenie – kwota 142.536,29 zł,  
tj. odpowiednio 5%. Zaliczona w koszty amortyzacja wyniosła kwotę 47.080,64 zł.  

W okresie sprawozdawczym Narodowe Centrum Polskiej Piosenki (przekształcenie 
instytucji Miejskiego Ośrodka Kultury w Narodowe Centrum Polskiej Piosenki  nastąpiło na 
mocy uchwały LXX/731/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r.) realizowało przyjęty  
przez MOK program działania w 2010 r., wykonując swoją misję dla mieszkańców Opola  
i wszystkich chętnych do skorzystania z przedkładanych ofert. Działalność Narodowego 
Centrum Polskiej Piosenki była ograniczona z uwagi na trwającą przez cały okres 
przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia, a tym samym na brak warunków do organizacji imprez 
masowych. Dlatego koncentrowano się na działaniach realizowanych w oparciu o bazę 
lokalową w budynku – siedzibie NCPP, gdzie odbyło się 46 koncertów, zarówno 
profesjonalnych wykonawców, jak równieŜ amatorów wiele gatunków i form muzycznych dla 
blisko 8,1 tys. osób.  

W 2010 r. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki miało swój szczególny udział przy 
realizacji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który w związku z przebudową 
Amfiteatru odbył się na scenie plenerowej w Kampusie Politechniki Opolskiej (organizacja  
i realizacja przetargu na budowę sceny i widowni w gabarytach i kształcie amfiteatralnym, 
organizacja zaplecza scenicznego, obsługa słuŜb porządkowych i zaplecza 
gastronomicznego, dystrybucja biletów). 

Zgodnie ze swoją specyfiką działalności, współpracowano z innymi instytucjami 
miejskimi, środowiskami studenckimi, mediami, firmami i organizacjami. SłuŜąc szerokiej 
publiczności swoimi moŜliwościami organizacyjno-technicznymi, Narodowe Centrum Polskiej 
Piosenki stało się współorganizatorem wielu waŜnych imprez miejskich i masowych dla 
wielotysięcznego tłumu uczestników. Były to m.in.: Miejski Sylwester pod Ratuszem,  
Dni Opola, Festiwal Opolskich Smaków, Piknik Niepodległościowy, Jarmark Franciszkański, 
Targi Turystyczne. Łącznie odbyło się 10 duŜych przedsięwzięć dla 27,5 tys. osób  
i 17 kameralnych dla 2,3 tys. osób.  

WaŜne miejsce w działalności NCPP zajmowała Piwnica Artystyczna czyli galeria 
działająca przez cały rok. SłuŜyła rozwojowi artystycznych talentów młodzieŜy i dorosłych  
– łącznie miało tam miejsce 9 wernisaŜy (w których brało udział ok. 3 tys. osób), a takŜe 
spotkanie z podróŜnikiem wypraw górskich. Od lat teŜ w tych pomieszczeniach rezydują 
młodzi artyści muzycy – Opolskie Studio Piosenki, Studio Piosenki 4MATION, jak teŜ zespoły 
muzyczne. 
W strukturach Narodowego Centrum Polskiej Piosenki funkcjonują kluby i zespoły 
artystyczne, które działały zgodnie z harmonogramem na dany rok, realizując program 
warsztatowo-artystyczny, równieŜ koncertowy, prezentując i przybliŜając kulturę (pieśni, 
tańce, stroje, zwyczaje) róŜnych regionów folklorystycznych Polski (Zespół Pieśni i Tańca 
„Opole”), jak teŜ pielęgnując i upowszechniając kulturę muzyczną mniejszości niemieckiej 
(Dom Kultury Mniejszości Niemieckiej). Jednostki NCPP spełniły swoją rolę w zakresie opieki 
artystycznej oraz w duŜej mierze dydaktyczno-wychowawczej nad uczestnikami zajęć (Klub 
Osiedlowy Metalchem).  

W okresie sprawozdawczym realizowano bogaty repertuar imprez i przedsięwzięć 
kulturalnych, obejmujących niemal wszystkie formy upowszechniania kultury, z których 
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korzystała publiczność o duŜych przekroju wiekowym, rozpiętości gustów, wymagań  
i upodobań. Przy ich organizacji, współorganizacji lub z pomocą Narodowego Centrum 
Polskiej Piosenki, zrealizowano łącznie 830 przedsięwzięć, w których uczestniczyło około 
73,8 tys. osób.  
Realizowane zadania inwestycyjne zostały omówienie oddzielnie. 
 
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystyczny ch 

Na bieŜącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej przeznaczono z budŜetu miasta 
dotację zgodnie z planem w wysokości 2.047.000 zł, a na inwestycje kwotę 1.847.116,77 zł, 
stąd łącznie 3.894.116,77 zł, co stanowiło 83,6% środków będących do dyspozycji,  
tj. 4.655.655,77 zł (BO i przychody własne). 

Wykonując swoje zadania statutowe, uzyskano przychody własne w wysokości 
503.458,03 zł, tj. 101,3% planu, a najwięcej, bo 32,9% tych przychodów, tj. 165.722,15 zł 
stanowią wpływy ze sprzedaŜy usług (najwięcej za reklamę w katalogach – 85.847 zł oraz za 
bilety i katalogi – 73.875 zł). W następnej kolejności znajdują się wpływy z róŜnych 
dochodów – 168.692,69 zł (najwięcej na dofinansowania do projektu ARS POLONIA  
– 86.000 zł, na dofinansowanie wystaw – 16.590 zł oraz sponsorowanie warsztatów 
artystycznych – 10.000 zł) oraz pokrycie amortyzacji w kwocie 167.499,62,85 zł. 
Koszty związane z bieŜącym funkcjonowaniem Galerii wyniosły ogółem 2.535.615,92 zł, co 
stanowiło 99,7% planu, przy czym wydatkowano na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.070.563,85 zł, tj. 99,7% planu,  
- pozostałe koszty     1.465.052,07 zł, tj. 99,6% planu.  

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych  
– kwota 917.168,97 zł, co stanowiło 62,6% tych kosztów (dominują pozycje – ochrona mienia 
– kwota 246.505 zł, usługi reklamowe – kwota 106.752 zł, druk katalogów – kwota  
103.111 zł, druk zaproszeń, plakatów, plansz i biletów – kwota 73.185 zł oraz opłata za 
wystawę „World Press Photo” – kwota 56.951 zł), na zakup materiałów i wyposaŜenia  
– kwota 172.993,36 zł (odpowiednio 11,8%) oraz na zakup energii – kwota 80.434,80 zł 
(odpowiednio 5,5%). Zaliczona w koszty amortyzacja wyniosła kwotę 167.499,62 zł.  

Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonowała jako instytucja kultury, propagująca 
wiedzę o sztuce, organizująca wystawy i pokazy środowiska plastycznego, a takŜe 
prowadząca działalność edukacyjną. W okresie sprawozdawczym Galeria była 
organizatorem 34 wystaw, w tym: 13 duŜych ekspozycji w głównych salach Galerii,  
w kameralnej Galerii „Aneks” – 10, wystaw plenerowych – 4, w innych miejscach na terenie 
miasta Opola – 4 oraz wystaw zagranicznych – 3. Szacuje się, Ŝe frekwencja na wystawach 
organizowanych przez Galerię wyniosła około 220 tys. osób.   

W ramach działalności wystawowej Galeria realizując swoje zadania statutowe, 
zorganizowała w swojej siedzibie m.in. wystawę fotografii T. Gudzowatego „Sports 
Features”, prezentując 29 prac dot. tematyki sportowej, wystawę z okazji 10-lecia pracy 
artystycznej W. Pichurskiego prezentującą rzeźbę, malarstwo oraz rysunek, wystawę  
Z. Porady prezentując kompozycje wykonane techniką „relief montowany” (wykorzystując 
gotowe elementy fabryczne np. śruby, czy klocki do tworzonych kompozycji), czy wystawę 
dyplomową absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w ramach „Dyplom 
2010”. 
W m-cu czerwcu 2010 r. Galeria Sztuki Wspólczesnej zorganizowała wspólnie z Verein 
Berliner Kunstler wystawę „Korespondencja/Korrespondenz”, prezentując twórczość  
17 artystów związanych z VBK – prezentowane były prace obejmujące malarstwo, grafikę, 
rzeźbę, a takŜe instalacje. Podobny, interdyscyplinarny charakter miała wystawa polskich 
artystów w Galerii VBK w Berlinie, gdzie prezentowano prace nestorów opolskiego 
środowiska artystycznego jak i młodych artystów, tworzących w najróŜniejszych technikach. 
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Na wystawie „Sztuka bez granic – Holendrzy w Opolu IV” prezentowano twórczość  
10 holenderskich artystów, członków związku GSA w Hilversum, w ramach projektu 
realizowanego przez GSW „Sztuka bez granic”. Twórcy prezentowali: malarstwo, ceramikę, 
fotografię, rzeźby, multimedia, grafikę tradycyjną oraz komputerową. Natomiast związek 
holenderski GSA, gości co dwa lata w Hilversum, polskich twórców promowanych przez 
galerię. 
W m-cu wrześniu 2010 r. zaprezentowano wystawę „W przestrzeni” w ramach „2. Biennale 
Ars Polonia”, na której zaprezentowano prace polskich artystów, z tak waŜnych ośrodków 
jak: Amsterdam, ParyŜ, Londyn, Nowy Jork, Rzym oraz Berlin. Wystawa była teŜ okazja, by 
opolska publiczność zapoznała się z pracami „legend” sztuki lat 70-tych (E. Partum,  
K. Bednarski, Cieślarowie, T. Tyszkiewicz), a takŜe z młodszym pokoleniem artystów 
odnoszących światowe sukcesy (X. Wolski, A. Malinowski). 

W dniach od 28 października do 21 listopada 2010 r. prezentowano wystawę „Salon 
Jesienny 2010” obejmującą twórczość ponad 40 artystów środowiska opolskiego, twórców 
uznanych jaki i niedawnych absolwentów kierunków artystycznych, prezentując swoje 
najnowsze prace w najróŜniejszych technikach plastycznych: od rzeźby, przez malarstwo po 
instalacje i fotografie.  

Od 26 listopada 2010 r. eksponowana była światowa wystawa fotografii prasowej 
„World Press Photo 2010”, na której przedstawiono zdjęcia wykonane przez wybitnych 
fotoreporterów z całego świata, a obejmujące waŜne wydarzenia z poprzedniego roku,  
w artystycznym ujęciu. W tej edycji wzięło udział 5.847 fotoreporterów ze 123 krajów, a jury 
uhonorowało w sumie 63 fotografów z 23 krajów.  

W okresie sprawozdawczym Galeria Sztuki Współczesnej realizowała bogaty 
program edukacyjny przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców sztuki. Zajęcia kierowane 
były do najmłodszych (przedszkolaków), dzieci, młodzieŜy jak równieŜ do osób dorosłych.  
W ramach działań edukacyjnych odbywały się m.in. spotkania autorskie, prelekcje, zajęcia 
plastyczne, warsztaty rodzinne, róŜne konkursy plastyczne i fotograficzne dla młodych 
twórców, czy teŜ akcje plenerowe. 

W trakcie trwania wystaw, przygotowywano do druku i wydawano określone 
wydawnictwa, tj. katalogi, albumy, zaproszenia na imprezy, róŜne składanki, 
wielkoformatowe banery, foldery, pocztówki oraz plakaty.  
Realizowane przez Galerię zadania inwestycyjne zostały omówienie oddzielnie. 
 
Rozdział 92116 – Biblioteki 

Na realizację swoich zadań statutowych Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała 
dotację z budŜetu miasta na bieŜącą działalność zgodnie z planem w wysokości 
3.019.300 zł, tj. 100% planu, a na inwestycje kwotę 18.000 zł, co stanowiło 90,1% środków 
będących do dyspozycji, tj. 3.369.715,16 zł (BO i przychody własne). 
W ramach osiągniętych przychodów własnych, stanowiących kwotę 204.343,08 zł (113,5% 
planu), najwięcej wpływów uzyskano z kar pienięŜnych od ludności – kwota 125.446,12 zł 
(za przetrzymanie ksiąŜek), z róŜnych dochodów – kwota 54.371,82 zł (najwięcej za usługi 
informacyjne – 27.684 zł) oraz z wpływów Ŝe sprzedaŜy składników majątkowych – kwota 
15.933,27 zł (sprzedaŜ ksiąŜek). 

Koszty wynikające z bieŜącego funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej 
zrealizowane zostały w wysokości 3.308.421,73 zł, tj. 99,4% planu rocznego, przy czym 
wydatkowano na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.132.380,27 zł, tj. 99,6% planu, 
- pozostałe koszty    1.176.041,46 zł, tj. 99,1% planu.  

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakupy materiałów  
i wyposaŜenia – kwota 280.113,77 zł, co stanowiło 23,8% tych kosztów, w następnej 
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kolejności na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 265.362,68 zł,  
tj. odpowiednio 22,6%, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek kwota 
232.659,04 zł, tj. odpowiednio 19,8% oraz na zakupy usług pozostałych – kwota  
160.908,79 zł, tj. odpowiednio 13,7%. 
 Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonowała jako instytucja kultury, której zadaniem 
było rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta Opola, 
gromadzenie i opracowywanie zbiorów, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu  
i wypoŜyczanie ich do domu, a takŜe prowadzenie działalności informacyjno  
– bibliograficznej. Zadania te realizowane były poprzez sieć 18 placówek rozlokowanych  
w róŜnych częściach miasta.  

W omawianym okresie poszerzono posiadane zbiory biblioteczne – zakupiono  
5.939 egz. wydawnictw zwartych (m.in. 2.697 egz. ksiąŜek literatury współczesnej polskiej  
i obcej oraz 1.856 egz. ksiąŜek dla dzieci i młodzieŜy) i 3.444 egz. zbiorów specjalnych,  
a takŜe otrzymywano dary od osób prywatnych i instytucji. W okresie sprawozdawczym 
Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziło 185.476 osób, wypoŜyczając 562.551 jednostek  
tj. ksiąŜek i czasopism. Czytelnie bibliotek odwiedziło 46.462 uŜytkowników i na miejscu 
skorzystało z 79.628 jednostek zbiorów oraz udzielono im 73.850 informacji. Na koniec  
2010 r. czytelników było 15.257 osób.  
 NiezaleŜnie od wypoŜyczeń i udostępniania zbiorów, Miejska Biblioteka Publiczna 
organizowała liczne imprezy dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych, w ramach zadań dot. 
popularyzacji ksiąŜek, czytelnictwa i biblioteki, m.in. „Dni Literatury Dziecięcej” – wzięło 
udział 507 osób, „V opolskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami” – uczestniczyło  
w 8 spotkaniach 517 osób, „IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – uczestniczyło  
140 dzieci, rodziców i opiekunów, „VIII Opolska Jesień Literacka”, w której uczestniczyło  
739 osób oraz „Cała Polska czyta dzieciom”, gdzie na 191 spotkaniach uczestniczyło  
2.198 dzieci. 
W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono 493 lekcji bibliotecznych dla 
10.663 uczniów i przedszkolaków, odbyto 42 spotkania autorskie – dla 1.593 osób oraz 
zorganizowano 88 spotkań bibliotecznych dla 1.329 dzieci i młodzieŜy. Zrealizowano takŜe 
11 róŜnych wystaw w Galerii Na Cyplu i w filiach, które obejrzało łącznie 9.756 osób. 
Realizowane przez Bibliotekę zadanie inwestycyjne zostało omówienie oddzielnie. 
 
Rozdział 92118 – Muzea 

Na realizację swoich zadań statutowych Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu 
otrzymała dotację z budŜetu miasta na bieŜącą działalność zgodnie z planem w wysokości 
880.000 zł. 
Koszty wynikające z bieŜącego funkcjonowania Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu 
zrealizowane zostały w wysokości 725.185,87 zł, tj. 81,2% planu rocznego, przy czym 
wydatkowano na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 377.815,16 zł, tj. 73,5% planu, 
- pozostałe koszty    347.370,71 zł, tj. 91,5% planu.  

W pozycji pozostałe koszty, najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych – kwotę 
163.315,10 zł, co stanowi 47% tych kosztów, a w dalszej kolejności na materiały  
i wyposaŜenie – kwota 62.090,43 zł, tj. odpowiednio 17,9%. Zaliczona w koszty amortyzacja 
wyniosła kwotę 76.877,07 zł. 
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu prowadziło prace w następujących dziedzinach: 
• działalność archiwalno-dokumentacyjna (m.in.): 

- zbiory muzealne – wprowadzono do inwentarzy 2.769 obiektów, pozyskując pamiątki  
m.in. od darczyńców z 7 zespołów muzycznych i 14 artystów, 
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- zbiory biblioteczne – pozyskano 77 wydawnictw związanych z historią polskiej 
piosenki,  

- zakupy – zakupiono 50 eksponatów muzealnych oraz 117 wydawnictw zwartych  
dot. historii polskiej piosenki i 50 wydawnictw ciągłych, 

- prace archiwalne – w programie muzealnym MONA opracowano w pełni  
746 eksponatów, 

- prace biblioteczne – prowadzono rejestr przybytków i księgę inwentarzową oraz 
rejestry artykułów o Muzeum, o KFPP, o muzyce oraz rejestr wypoŜyczeń, 

- porządkowano otrzymane kolekcje oraz kontynuowano ogólnopolską zbiórkę 
pamiątek pod hasłem „Piosenka ma swoją historię”, w ramach której zorganizowano 
zbiórkę w Krakowie. 

• działalność oświatowo-wystawiennicza   
- wystawy – zorganizowano 4 wystawy czasowe („Muzyka Młodej Generacji – 30 lat 

minęło” w teatrze Ekostudio w Opolu,  „Artyści polskiej piosenki w karykaturze” na  
Pl. Kopernika, „Wspomnienia festiwalowe” w Hotelu festiwal oraz „30 lat festiwalu  
w Jarocinie” w Jarocinie), 

- lekcje, odczyty, prelekcje, warsztaty muzealne – wygłoszono jedną prelekcję dla  
uczniów szkoły podstawowej na  wystawie „Muzyka Młodej Generacji – 30 lat minęło”, 

- koncerty, recitale, spotkania, projekcje filmowe – m.in. w ramach „Nocy Kultury” 
zorganizowano imprezę „Spotkanie z piosenką retro”, a takŜe kontynuowano cykl 
spotkań „Piosenka ma swoje historie”, których celem było przybliŜenie mieszkańcom 
Opolszczyzny postaci związanych z polską piosenką (piosenkarzy, tekściarzy, 
kompozytorów, dziennikarzy muzycznych) odbywając 5 spotkań połączonych  
z koncertami, recitalami oraz projekcjami filmowymi. 

• działalność promocyjna i marketing – udzielano wywiady do mediów regionalnych  
i ogólnopolskich, a takŜe korzystano z reklamy prasowej, ze spotów radiowych  
i telewizyjnych, prowadzono kampanie reklamowe oraz eksponowano plakaty na 
słupach ogłoszeniowych. 

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione 
oddzielnie. 
  
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zaby tkami 

 Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości łącznej 968.174,14 zł,  
co stanowi realizację planu rocznego w 84,1%, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano 
kwotę 852.396,14 zł, tj. 82,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 115.778 zł. 

Na wydatki bieŜące związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano 
następujące środki przeznaczając je na zadania: 

• konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków – kwota 295.541,73 zł, tj. 82,1% planu. W wyniku rozstrzygnięć konkursu 
ofert, przyznano cztery dotacje dla wspólnot mieszkaniowych na remonty 
konserwatorskie elewacji – ul. 1 Maja 7, ul. Damrota 8, ul. KsiąŜąt Opolskich 36B  
i Rynek 10, 

• remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 357.068,60 zł, tj. 89,3% 
planu, na wykonanie m.in. remontu konserwatorskiego kaplicy cmentarnej  
na ul. Zielonej, izolacji na kapliczce przy ul. Św. Jacka, czyszczeniu muru  miejskiego 
na wysokości Grabówki, bieŜących napraw podestu na murach oraz wykonanie  
i ujednolicenie nawierzchni przed murami miejskimi i baszty przy ul. Ks. S. Baldego,  
a takŜe bieŜąca konserwacja kapliczek w Opolu, 

• wydatki bieŜące – kwota 199.785,81 zł, tj. 73,7% planu, w tym najwięcej  
na następujące pozycje: 
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- zakupy usług pozostałych – kwota 98.203,69 zł na m.in. na czyszczenie  
i konserwację okładzin kamiennych pomnika Bojowników o Wolność Śląska 
Opolskiego, na program prac konserwatorskich oraz projekt budowlany 
remontu elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 2,  

- zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 
67.807 zł, na wykonanie analiz wynikających z badań archeologicznych  
w trakcie przebudowy amfiteatru w Opolu,              

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 27.875 zł, za wykonane prace zlecone 
dot. prowadzenia aktualizacji w Gminnej Ewidencji Zabytków w Opolu  
i nadzoru  archeologicznego przy murach na ul. Ks. S. Baldego.  

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 92195 – Pozostała działalno ść 

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości łącznej 9.587.798,76 zł,  
co stanowi realizację planu rocznego w 90,3%, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano 
kwotę 823.147,25 zł, tj. 83,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 8.764.651,51 zł. 

Na upowszechnianie kultury wydatkowano kwotę 814.647,47 zł, tj. 92,2% planu  
i były one realizowane w następujących paragrafach przez Wydział Kultury, Sportu  
i Turystyki: 
 

§ PLAN WYKONANIE Stopie ń wykonania 
planu 

2800 58.000 58.000,00 100,0% 
2810 45.500 45.028,00 99,0% 
2820 279.500 278.076,18 99,5% 
2830 15.000 15.000,00 100,0% 
3040 49.300 43.056,00 87,3% 
3240 16.300 15.840,00 97,2% 
4210 9.000 5.371,00 59,7% 
4300 410.400 354.239,29 86,3% 
4430 1.000 37,00 3,7% 

RAZEM 884.000 814.647,47 92,2% 

 
§ 2800 – Dotacje celowe z bud Ŝetu dla pozostałych jedn. zaliczonych do sektora 
finansów publicznych – kwota 58.000 zł  
W 2010 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów: 

 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2800 Filharmonia Opolska 
Inauguracja Roku Chopinowskiego  
w Filharmonii Opolskiej. Uroczysty 

Koncert Symfoniczny w 200 rocznicę 
urodzin Fryderyka Chopina 

7.000 

2 2800 Teatr im. Jana Kochanowskiego XXXV Opolskie Konfrontacje Teatralne  
– Klasyka Polska 2010 

25.000 

3 2800 Filharmonia Opolska Cykl koncertów dla dzieci i młodzieŜy 
MUSICA VIVA 18.000 

4 2800 Filharmonia Opolska „V Zaduszki Jazzowe”- Tribute to… Jimi 
Hendrix” 8.000 
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§ 2810 – Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 
zleconych do realizacji fundacjom – kwota 45.028 zł   
W 2010 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów: 

 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2810 Fundacja im. Mieczysława 
Dumnickiego XX Zimowa Giełda Piosenki 8.528 

2 2810 Fundacja  Forum Artis Koncert  Oratoryjny 12.500 

3 2810 Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki 23, 24, 25 i 26 element w Alei Gwiazd 
Polskiej Piosenki 

20.000 

4 2810 Fundacja Mieczysława 
Dumnickiego 

Wsparcie zadania „XXX lat niezaleŜnego 
zrzeszenia studentów w Opolu” 4.000 

 
§ 2820 – Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 278 .076,18 zł  
W 2010 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów: 

 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2820 Stowarzyszenie Opolskie Lamy Festiwal Filmowy Opolskie Lamy 2010 45.000 

2 2820 Stowarzyszenie Opolskie Lamy Kino w mieście 20.000 

3 2820 Opolskie Bractwo Rycerskie Obchody Dni Opola 15.000 

4 2820 Opolskie Bractwo Rycerskie 
Stała wystawa uzbrojenia 
średniowiecznego w Baszcie 

Artyleryjskiej 
5.000 

5 2820 
Stowarzyszenie MaŜoretek 

Tamburmajorem i Cheerleaderek 
Polskich 

XII Mistrzostwa Polski MaŜoretek 
X Międzynarodowe Spotkania MaŜoretek, 

Tamburmajorek i Cheerleaderek z 
poprzedzającymi je warsztatami 

artystycznymi 

13.000 

6 2820 Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział w Opolu II Opolska Giełda Staroci 2.765,43 

7 2820 Stowarzyszenie „ARTSFERA” 
„Aneks fotografii” 

Opracowanie i druk katalogu, organizacja 
cyklu wystaw i spotkań autorskich. 

6.000 

8 2820 Stowarzyszenie “Opolski Projektor 
Animacji Kulturalnych” Festiwal Ulica Kultury 5.000 

9 2820 Klub Suterena – stowarzyszenie Fabryka inspiracji – cykl niebanalnych 
spotkań autorskich 

12.633 

10 2820 Związek Polskich Artystów 
Plastyków 

Cykl wystaw Artyści Plastycy w Galerii 
ZPAP pierwsze piętro 5.000 

11 2820 Stowarzyszenie A-kwadrat Wsparcie 24 wystaw i spotkań poetyckich 
w galerii BP Atelier 8.000 

12 2820 Stowarzyszenie Pamięci 19 pułku 
Wykłady historyczne na temat historii 
oręŜa Polskiego w Muzeum Śląska 

Opolskiego 
2.300 

13 2820 Klub Suterena – stowarzyszenie Krakowski Salon Poezji w Opolu 3.000 

14 2820 Pro Lusatia Stowarzyszenie 
Polsko-SerbołuŜyckie 

Dywersyjna operacja polskiego wywiadu 
wojskowego na ŁuŜycach  

w latach 1933-39 
5.000 

15 2820 Stowarzyszenie Instytut Śląski 
Wsparcie zadnia: wydawnictwo 

popularnonaukowe Ludzie i Historia  
w nazwach ulic 

5.000 
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16 2820 Opolskie Bractwo Rycerskie Wymarsz na Grunwald 5.500 

17 2820 Stowarzyszenie Opolski Projektor 
Animacji Kulturalnych 

Schron Sztuki 3 4.000 

18 2820 Związek Polskich Artystów 
Plastyków 

Wymienna wystawa Artystów Plastyków 
ZPAP Okręg Opolski z Okręgiem 

Olsztyńskim 
3.000 

19 2820 Klub Suterena – stowarzyszenie Opole akustyczne – letnia muzyczna 
scena Opola 30.000 

20 2820 Stowarzyszenie Opolski Projektor 
Animacji Kulturalnych 

Wystawa Studentów Instytut Sztuki UO 
Dyplomy 2010 6.000 

21 2820 Klub Suterena – stowarzyszenie Chcemy Tańczyć 3.500 

22 2820 Społeczne Towarzystwo 
Artystyczne 

Świętojańska Noc Teatralna 4.000 

23 2820 Wolne Stowarzyszenie 
Edukacyjne Regionu Opolskiego 

 
„VIII Opole Gospel Festiwal” 15.000 

24 2820 Związek Polskich Artystów 
Plastyków Okręg Opolski „Salon Jesienny 2010” 8.000 

25 2820 Opolskie Bractwo Rycerskie X Międzynarodowy Festyn Rycerski 19.964,17 

26 2820 
Towarzystwo Społeczno  

-Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim Zarząd Towarzystwa 

Jarmark BoŜonarodzeniowy 2010  
w Opolu 3.000 

27 2820 Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział w Opolu Opolanie znani i nieznani 3.500 

28 2820 Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział w Opolu 

Zamki, Twierdze i Garnizony Opola,  
Śląska oraz ziem polskich 4.000 

29 2820 Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział w Opolu 

Wydanie monografii wielo autorskiej   
pt. „Polityka i pamięć” 

3.000 

30 2820 Stowarzyszenie „Kochanowski” IV Międzynarodowe Dni Nowej 
Dramaturgii ODRAMA” 9.913,58 

31 2820 Społeczne Towarzystwo 
Artystyczne Tydzień Kultury Niebanalnej 3.000 

 
§ 2830 – Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 
zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezalicza nym do sektora fin. publicznych  
– kwota 15.000 zł  
W 2010 r. udzielono dotacji dla następującego podmiotu: 

 

L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2830 
Jezuicki Ośrodek Formacji Kultury 

„Xaverianum” w Opolu 
„Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej 

-17. Dni Xaverianum” 15.000 

 
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym, niezali czone do wynagrodze ń – kwota 
43.056 zł  
Nagrody Prezydenta Miasta Opola przyznane na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki 
Opole 2010 (są to koszty nagród pienięŜnych i figur ceramicznych – Karolinki Festiwalowe) 
oraz nagrody Prezydenta Miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury. 
 
§ 3240 – Stypendia – kwota 15.840 zł 
Stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych 
przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta Opola. 
 
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposa Ŝenie – kwota 5.371 zł  
Zakup kwiatów na premiery teatralne, wernisaŜe oraz inne okolicznościowe wydarzenia. 
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§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 354.239,29  zł 
Wydatki związane z kosztami promocji wydarzeń okolicznościowych (plakaty i ich 
ekspozycja, zaproszenia, programy), insert wydawnictwa towarzyszącego Dniom Opola, 
współorganizacja zimowego lasu sztuki, nocy świętojańskiej, koszty związane z organizacją 
uroczystości 3 majowych oraz organizacja kilku koncertów.  
 
§ 4430 – RóŜne opłaty i składki – kwota 37 zł 
Składka za ubezpieczenie multimedialnego kiosku muzycznego. 

 
W rozdziale tym zaplanowano takŜe kwotę 100.000 zł na przygotowanie monografii 

Opola – W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 8.499,79 zł, tj. 8,5% planu na recenzje 
naukowe „Monografii Opola” oraz na brakujące zdjęcia do tego wydawnictwa. Druk 
opóźniony został z powodu braku dostarczenia przez autorów, całości materiałów do 
wydawnictwa. 
Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie. 
 
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NA TURALNE OBSZARY  
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 
 

W dziale tym wydatkowano z budŜetu miasta kwotę łączną w wysokości 
11.631.788,86 zł, realizując plan roczny w 96,9%, przy czym na wydatki bieŜące 
wydatkowano kwotę 7.549.880,84 zł, tj. 99,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 
4.081.908,02 zł. 
W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości: 
 
Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody 

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 10.547,70 zł, tj. 52,7% planu, na wykonanie 
pielęgnacji drzew pomnikowych występujących na terenie miasta Opola, tj. dębu 
szypułkowego na terenie MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 1 oraz 
platanu klonolistnego przy ul. Barlickiego 2 i przy ul. Niedziałkowskiego 6, a takŜe wiązu 
szypułkowego, rosnącego przy zbiegu ulic W.A. Mozarta oraz F. świrki i S. Wigury. 
Ponadto wykonano i zamontowano 5 szt. stelaŜy pod tablice informacyjne dot. uŜytków 
ekologicznych w Opolu oraz wykonano 8 szt. tablic informacyjnych dot. Kamionki Piast  
– Grudzicki Grąd - Łąki w Nowej Wsi Królewskiej.  
Zadania realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne 

W okresie sprawozdawczym Ogród Zoologiczny wykonywał swoje zadania statutowe 
związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, głównie poprzez hodowlę 
gatunków ginących i zagroŜonych wyginięciem, uczestnicząc w międzynarodowych 
programach ochrony zwierząt, w pracach naukowo – badawczych oraz w prowadzeniu 
dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieŜy). 
Realizacja tych zadań była moŜliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami 
zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł 
moręgowany), w europejskich programach ochrony w EEP i TAG, w organizacjach 
międzynarodowych – m.in. WAZA, ISIS, EAZA oraz w krajowych m.in. Rada Dyrektorów 
Polskich Ogrodów Zoologicznych i  Akwariów oraz Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.  
Dzięki współpracy z ogrodami zoologicznymi w Europie, pojawiły się w 2010 r. takie rzadkie 
zwierzęta jak m.in.: wyderki orientalne, salamandry chińskie, mantelle, kariamy 
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czerwononogie, aksolotle tygrysie, drzewołazy dwubarwne, czy raki Cherax. Sprowadzono 
równieŜ m.in. poturu, walabię benetta, lemura rudogłowego, tamarynę czerwononogą, 
jaguarundi, panterę śnieŜną, wilki europejskie, wydrę europejską, tapira anta, wikunię, 
sitatungę czy kapibary do uzupełnienia stad i par hodowlanych. Zwierzęta te zostały 
przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony  
(EEP, ESB) lub na drodze wymiany zwierząt.  

Na koniec 2010 r. Ogród Zoologiczny posiadał na stanie 1.325 szt. zwierząt  
w 277 gatunkach, w tym ssaki – 79 gat. (410 szt.), ptaki – 86 gat. (346 szt.), gady – 11 gat.  
(82 szt.), płazy 29 gat. (381 szt.), ryby 2 gat. (106 szt.) i bezkręgowce – 70 gatunków.  

Ogród Zoologiczny jest takŜe miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców 
miasta – w 2010 r. odwiedziło Ogród 169.073 osoby. 

Wydatki związane z działalnością Ogrodu Zoologicznego zrealizowano w wysokości 
łącznej 11.621.241,16 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 96,9%, przy czym  
na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 7.539.333,14 zł, tj. 99,9% planu, a na wydatki 
majątkowe kwotę 4.081.908,02 zł. 

Realizując swoje zadania statutowe Ogród uzyskał dochody w wysokości 
1.990.982,80 zł, tj. 89,4% planu rocznego. Największą pozycję stanowiły wpływy z usług  
(ze sprzedaŜy biletów wstępu), bo kwotę 1.062.185,10 zł, co stanowiło 53,3% tych 
dochodów.  
Na bieŜące funkcjonowanie Ogrodu Zoologicznego wydatkowano kwotę 7.489.760,38 zł,  
tj. 100% planu z przeznaczeniem na: 

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.189.036,76 zł, tj.100,0% planu, 
- na pozostałe wydatki     3.300.723,62 zł, tj.  99,9% planu. 

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane  
z zakupem materiałów – kwota 1.189.340 zł, tj. 36% tych wydatków (m.in. zakupy Ŝywności 
dla zwierząt – 573.455,18 zł, materiały do remontów – 227.008,73 zł, opał  
– 117.326,23 zł), z poborem energii – kwota 643.000 zł, tj. odpowiednio 19,5%,  
z zakupami usług pozostałych – kwota 477.799,59 zł, tj. odpowiednio 14,5% oraz z zakupami 
usług remontowych – kwota 432.993,05 zł, tj. odpowiednio 13,1%. 

 
W swojej bieŜącej działalności Ogród Zoologiczny wykorzystywał równieŜ środki 

finansowe zgromadzone na koncie dochodów własnych. Źródłem tych przychodów były 
środki pochodzące m.in. z najmu pomieszczeń i terenu pod reklamę, z darowizn 
pienięŜnych, ze sprzedaŜy karmy i zwierząt z nadwyŜki hodowlanej. 

W okresie sprawozdawczym dysponowano kwotą łączną w wysokości 280.004,46 zł, 
w tym pozyskane przychody stanowiły kwotę 104.969,34 zł (najwięcej za najem 
pomieszczeń i powierzchni terenu oraz sprzętu – 67.509,72 zł oraz za sprzedaŜ zwierząt  
z nadwyŜki hodowlanej i sprzedaŜy karmy 19.521,82 zł) oraz kwotę 175.035,12 zł wynikającą 
z BO.  
W wydatkach wynoszących 269.809,07 zł, przeznaczono: 

• na wydatki bieŜące – kwotę 134.811,87 zł, w tym najwięcej, na zakup materiałów  
i wyposaŜenia 54.323,42 zł, na zakup usług remontowych – 46.851,16 zł (dominują 
wydatki dot. emisji spotów reklamowych) oraz na zakup usług pozostałych  
– 31.878,72 zł (obejmują m.in. wydatki dot. likwidacji powstałych szkód),  

• na wydatki inwestycyjne – kwotę 134.997,20 zł – m.in. na opracowanie projektów 
technicznych, na kontynuację zadania „Budowa szałasów dla ptactwa i małp”, na 
pierwsze wyposaŜenie dla działu hodowlanego. 

Na koniec roku pozostałą kwotę na tym rachunku, tj. 10.195,39 zł przekazano na rachunek 
pomocniczy, w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych. 
Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale omówione zostały oddzielnie.  
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DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
 
 Na kulturę fizyczną wydatkowano z budŜetu miasta kwotę łączną 32.181.540,20 zł,  
co stanowiło 90,1% planu rocznego, przy czym na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 
10.744.085,95 zł, tj. 98,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 21.437.454,25 zł. 
W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące: 
 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne i remontowe, stąd ich realizacja 
została omówiona oddzielnie.  
 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej  

W rozdziale tym ujęto wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, prowadzącego 
działalność o charakterze uŜyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb 
mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych  
i wystawienniczych, usług hotelarskich oraz innej działalności usługowej, moŜliwej  
do wykonania w administrowanych obiektach. 

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządzał obiektami 
sportowo – rekreacyjnymi w mieście, obejmujące: Halę Widowiskowo – Sportową „Okrąglak”, 
Sztuczne Lodowisko i budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL”, Krytą Pływalnię 
„Akwarium”, Basen Letni „Błękitna Fala”, tereny rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach, korty 
do tenisa ziemnego „Katowicka” i przy stadionie na ul. Oleskiej, Stadion Miejski „Odra”, 
Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków, Stadion śuŜlowy, Skate Park 
oraz kompleks Boisk „Orlik 2012”. 

Przy realizacji zadań statutowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał dochody 
w łącznej wysokości 2.248.404,55 zł, co stanowiło 88,9% planu, przy czym największą 
pozycję stanowią dochody z usług w wysokości 2.136.947,81 zł, tj. 89% planu oraz róŜne 
dochody w kwocie 111.102,15 zł. Pozyskane środki finansowe zostały przekazane  
na dochody miasta. 
Wydatki związane z bieŜącym funkcjonowaniem MOSiR wykonane zostały w łącznej 
wysokości 7.479.057,56 zł, tj. 98,5% planu, przy czym przeznaczono na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.130.255,52 zł, tj. 99,0% planu, 
- pozostałe wydatki    3.348.802,04 zł, tj. 99,9% planu.  

W pozostałych wydatkach, największe pozycje stanowią wydatki na zakup energii 
wykorzystywanej na obiektach sportowych – kwota 2.064.067,20 zł, co stanowiło 61,6% tych 
wydatków, a następnie zakup usług pozostałych – 430.426,20 zł, tj. odpowiednio 12,9%, 
oraz zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 192.500 zł, tj. odpowiednio 5,7%.  

 
Na najwaŜniejszych obiektach w okresie sprawozdawczym, organizowano między 

innymi następujące imprezy:  
 
Hala Widowiskowo – Sportowa „Okr ąglak” 

Hala Widowiskowo – Sportowa w 2010 r. funkcjonowała w stopniu ograniczonym  
w związku z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej, ustalającą 
ilość osób mogących jednocześnie przebywać na terenie obiektu. Do umów z organizatorami 
imprez wprowadzone zostały stosowne zapisy zobowiązujące ich, m.in. do kontrolowania 
ilości osób przebywających na terenie obiektu.   
Mimo tych ograniczeń w hali oraz na terenach przylegających odbywały się wydarzenia 
targowe, wystawiennicze, artystyczne i sportowe (oczywiście przy ograniczonej widowni). 
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Hala czynna była przez cały tydzień w godzinach od 600 do 2200, a przy zwiększonym 
zainteresowaniu wynajmem hali na zajęcia sportowo – rekreacyjne szczególnie w okresie 
zimowym, godziny uŜytkowania obiektu przedłuŜane były nierzadko do godz. 24. 
WaŜniejsze imprezy targowo-wystawiennicze jakie odbyły się w hali w 2010 r. to: 

- XXXVI Targi Budownictwa „Mój Dom”, 
- XXIX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, 
- XXXIV Wystawa i Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich 

„Skarby Ziemi”  
- VI Opolskie Targi Ekologiczne „OPOL-EKO”, 
- II Targi Rodzinne „Fajnie mieć dzieci”, 
- I Ogólnopolskie Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony PrzeciwpoŜarowej 

nazwane „Bezpieczna Firma”. 
Ciekawsze imprezy sportowe w 2010 r. to: 

- VI Halowe Mistrzostwa Opola Seniorów w piłce noŜnej, 
- Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu, 
- Puchar Polski w Taekwon-do, 
- Turniej piłki siatkowej Komitetów Wyborczych biorących udział w wyborach 

samorządowych. 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zorganizował w hali finały miejskich igrzysk młodzieŜy 
szkolnej w grach zespołowych, a takŜe koordynował odbywające się w okresie ferii 
zimowych  zajęcia sportowe w ramach miejskiej akcji „Biała Zima”. 
Bez wątpienia największym przedsięwzięciem organizowanym w hali była organizowana juŜ 
po raz 17 wieczerza wigilijna dla osób biednych, samotnych i bezdomnych.  
Ogółem w 2010 roku z obiektu hali skorzystało około 81,5 tys. osób.   
 
Sztuczne Lodowisko „Toropol” 

W godzinach przedpołudniowych z obiektu korzystają głównie młodzieŜ szkolna  
i studencka w grupach zorganizowanych, natomiast w godzinach popołudniowych odbywały 
się zajęcia dla pracowników róŜnych zakładów pracy. Głównie jednak obiekt był bazą 
treningową dla klubów młodzieŜowych takich jak: 
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK Opole” – hokej na lodzie, 
- Opolski Międzyszkolny Klub ŁyŜwiarstwa Szybkiego – short-track, 
- Uczniowski Klub ŁyŜwiarstwa Figurowego „Piast Opole” – łyŜwiarstwo figurowe, 
- Uczniowski Integracyjny Klub ŁyŜwiarstwa Figurowego – łyŜwiarstwo figurowe, 
- Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej,  
oraz amatorskich stowarzyszeń hokejowych: Marsjanie i Lancet. 
 
Na obiekcie organizowano róŜnorodne imprezy i zawody sportowe, w tym m.in.: 
- Międzypaństwowy mecz I reprezentacji Polski i Francji  w hokeju na lodzie, 
- VI Opolska Gala śuŜlowa na Lodzie, 
- Dwumecz hokejowy Polska – Rosja druŜyn młodzieŜowych u-18, 
- Mistrzostwa Polski Juniorów w ŁyŜwiarstwie Figurowym połączone z Finałem Pucharu 

Polski Młodzików,  
- zawody w łyŜwiarstwie figurowym „Opolska ŁyŜwa 2010”, 
- VI Międzynarodowy Memoriał im. Krzysztofa Pawłowskiego i Zdzisława Trojanowskiego, 
- cykliczne mecze hokejowe druŜyny „Orlika” (występujący w I lidze seniorzy oraz zespoły 

młodzieŜowe). 
  
Oprócz imprez w zimowych dyscyplinach halowych, latem po rozłoŜeniu specjalistycznej 
wykładziny do łyŜworolek, trenowali i rozgrywali turnieje mistrzowskie zawodnicy  
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TH Marsjanie, a takŜe rozgrywane były zawody turnieju szermierczego o Puchar Marszałka 
Województwa Opolskiego. 
Niezmiennie duŜą frekwencję odnotowano na ślizgawkach. Z tej formy rekreacji skorzystało 
w całym okresie sprawozdawczym ponad 25 tys. osób. 
 
Kryta Pływalnia „AKWARIUM” 

W okresie sprawozdawczym Pływalnia była czynna codziennie w godz. 600 do 2200, 
wyjątkiem przerwy technologicznej w okresie od 1.07 – 31.08.2010 r. Udostępniana  
w godzinach przedpołudniowych głównie dzieciom i młodzieŜy opolskich szkół i wyŜszych 
uczelni, natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych dla zorganizowanych grup  
z zakładów pracy i instytucji, klubów sportowych oraz osobom indywidualnym. 

W ramach własnej działalności dodatkowo w obiekcie krytej pływalni organizowane 
były przedsięwzięcia dot. nauki pływania, fitness w wodzie, róŜne zajęcia  
o charakterze rehabilitacyjnym, a takŜe zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni. 
Poza działalnością podstawową w okresie sprawozdawczym przeprowadzone były imprezy 
cykliczne m.in.: 

- akcja „Biała Zima w Mieście” i nauka pływania dla trzecioklasistów – organizator 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, 

- nauka pływania dla dzieci z Domu Dziecka, 
- II Otwarte DruŜynowe Mistrzostwa Opola w Nocnym Pływaniu Długodystansowym,  
- XIII Otwarte Mistrzostwa Opola w  Pływaniu „Masters”, 
- III Opolskie Mikołajkowe Zawody Pływackie dla Dzieci i MłodzieŜy”. 

Kryta Pływalnia uzyskiwała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu lokali uŜytkowych 
oraz miejsc reklamowych. W okresie sprawozdawczym z obiektu skorzystało łącznie  
ok. 172,8 tys. osób.  
 
Na pozostałych obiektach realizowano zadania zgodnie z ich przeznaczeniem: 

- Basen letni „Błękitna Fala” – w trakcie trwania sezonu (25.06 – 31.08.2010 r.) z obiektu 
skorzystało 46.191 osób. Poza działalnością podstawową zorganizowano m.in. obóz 
sportowy dla młodzieŜowej kadry Polski, imprezy promująca zdrowe i bezpieczne 
korzystanie z akwenów wodnych, turniej siatkówki plaŜowej dla dzieci i młodzieŜy oraz 
rozgrywki finałowe turnieju siatkówki plaŜowej Silesia CUP 2010, 

- Dom Wycieczkowy „Toropol” – czynny jest przez cały rok, dysponuje 39 miejscami 
noclegowymi. Z usług hotelowych w 2010 r. skorzystało 528 osób, którym udzielono 
3.713 noclegów, 

- Tereny rekreacyjne w Opolu – Bierkowicach – wydzierŜawione na podstawie umowy 
najmu Opolskiej Izbie Rolniczej w Opolu i LKJ „Ostroga”, 

- Korty tenisowe „Katowicka” – wydzierŜawione są osobie fizycznej, która odpowiada  
za właściwe utrzymanie tych obiektów. Korty udostępnia się wszystkim chętnym  
do uprawiania tenisa ziemnego, 

- Korty tenisowe przy ul. Oleskiej – prowadzone były przez MOSiR i skorzystało z nich 
ok. 0,7 tys. osób, 

- Stadion miejski „Odra” – głównym uŜytkownikiem stadionu był Opolski Klub Sportowy 
„Oderka”. Poza meczami i treningami „Oderki”, z płyty stadionu korzystali równieŜ 
piłkarze LKS „Wiking” Opole uczestniczący w rozgrywkach o mistrzostwo ligi 
okręgowej. Rozegrali oni w rundzie jesiennej 7 spotkań ligowych. Stadion był równieŜ 
wynajmowany na koncert dobroczynny organizowany przez Polski Czerwony KrzyŜ  
i Polski Komitet Pomocy Społecznej, a takŜe był miejscem Kongresu Świadków 
Jehowy, w którym uczestniczyło ok. 4. tys. Osób, 
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- Stadion ŜuŜlowy przy ul. Wschodniej – obiekt uŜyczony klubowi ŜuŜlowemu „Kolejarz”, 
na którym spoczywają wszelkie czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem 
obiektu. Obiekt administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu  
w zakresie wieŜy sędziowskiej i trybuny, 

- Skate park – obiekt w 2010 r. nie był uŜytkowany ze względu na zły stan techniczny,  
- Miejski stadion lekkoatletyczny – na stadionie odbyło się łącznie 35 imprez sportowych, 

w których udział wzięło łącznie 7 tys. uczestników, a największymi wydarzeniami były: 
Wielobojowe Mistrzostwa Polski organizowane wspólnie z Politechniką Opolską oraz 
jubileuszowy V Opolski Festiwal Skoków (wynik jaki osiągnął zwycięzca konkursu 
męŜczyzn Ivan Ukhov – 236 cm, okazał się najlepszym na świecie w 2010 r.). 
Na stadionie rozgrywano finały wojewódzkie, powiatowe i miejskie igrzysk młodzieŜy 
szkolnej w lekkiej atletyce. Obiekt był takŜe główną areną Wojewódzkich Igrzysk 
MłodzieŜy Wiejskiej i Ochotniczych Hufców Pracy.  
Na co dzień z obiektu korzystali zawodnicy opolskich klubów lekkoatletycznych (AZS, 
MOS), jak równieŜ zawodnicy innych dyscyplin (piłka noŜna, short-track). Uczniowie 
pobliskich szkół odbywali zajęcia z WF. Z bieŜni stadionu korzystali równieŜ 
indywidualnie mieszkańcy Opola, 

- Kompleks Boisk „Orlik 2012” – w skład wchodzi boisko piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią trawiastą oraz tartanowe boisko wielofunkcyjne. Obiekt ten udostępniany 
jest mieszkańcom Opola bezpłatnie. Z boisk korzystają opolskie kluby piłkarskie  
i druŜyny niezrzeszone, zajęcia prowadzi Wydział Wychowania Fizycznego  
i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Z obiektu korzysta codziennie około 200 osób.  
Na boisku tartanowym największym zainteresowaniem cieszy się koszykówka. 
 
Przy realizacji swoich zadań Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził rachunek 

dochodów własnych, zasilając go wpływami pozyskanymi przede wszystkim z wynajmu lokali 
uŜytkowych na prowadzenie róŜnej działalności m.in. usługowej, handlowej i biurowej. 

 Na koncie dochodów własnych odnotowano wpływy w wysokości łącznej  
1.030.210,80 zł, tj. 100,3% planu (dominującą pozycję stanowiły dochody z najmu  
i dzierŜawy, bo kwotę 743.149,42 zł oraz „wpływy z usług” kwotę 263.427,98 zł), a przy 
uwzględnieniu BO w kwocie 32.393,12 zł, dysponowano środkami w łącznej wysokości 
1.062.603,92 zł. 
PowyŜsze środki finansowe przeznaczono na działalność jednostki, uzupełniając  wydatki 
realizowane w oparciu o środki budŜetu miasta. Wydatki realizowano na poszczególnych 
obiektach i wykonano je w łącznej kwocie 1.034.523,05 zł, najwięcej przeznaczając na zakup 
materiałów i wyposaŜenia – kwota 390.959,11 zł, a w następnej kolejności na zakup usług 
remontowych – kwota 237.231,84 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwota 125.483,72 zł.  
Na koniec roku pozostałą kwotę na tym rachunku, tj. 28.080,87 zł przekazano na rachunek 
pomocniczy, w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych. 
 
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizyczn ej i sportu 

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe zgodnie z planem rocznym  
w wysokości 650.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na dotacje dla jednostek  
nie naleŜących do sektora finansów publicznych: 
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L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2820 Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w jeździectwie. 10.000 

2 2820 Klub śuŜlowy „Kolejarz” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w sporcie ŜuŜlowym. 23.000 

3 2820 Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Orlik” 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w hokeju na lodzie. 

38.000 

4 2820 Klub Sportowy „Budowlani” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w podnoszeniu cięŜarów 23.000 

5 2820 Opolski Klub Taekwondo Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w taekwondo 30.000 

6 2820 Klub Sportowy „Gwardia” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w piłce ręcznej 

22.000 

7 2820 Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Zryw” 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w pływaniu 40.000 

8 2820 Parafialny Uczniowski Klub 
Sportowy „Rodło” 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w piłce noŜnej 35.000 

9 2820 Uczniowski Klub ŁyŜwiarstwa 
Figurowego „Piast” 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w łyŜwiarstwie figurowym 

13.000 

10 2820 Uczniowski Klub Sportowy „Start” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w szermierce 18.000 

11 2820 Klub Sportowy „Gwardia” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w strzelectwie 7.000 

12 2820 Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony 
Kraju 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w strzelectwie 34.200 

13 2820 Uczniowski Integracyjny Klub 
ŁyŜwiarstwa Figurowego „Piruette” 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w łyŜwiarstwie figurowym 12.000 

14 2820 Uczniowski Klub Sportowy MOS Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w lekkoatletyce 30.000 

15 2820 Uczniowski Klub Sportowy MOS Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w podnoszeniu cięŜarów 20.000 

16 2820 Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w piłce noŜnej 8.000 

17 2820 Ludowy Klub Sportowy „Ziemia 
Opolska” 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w kolarstwie 

16.000 

18 2820 Opolski Międzyszkolny Klub 
ŁyŜwiarstwa Szybkiego 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w short-tracku 15.000 

19 2820 Uczniowski Klub Sportowy MOS Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w tenisie stołowym 4.000 

20 2820 Stowarzyszenie Miłośników Gór i 
Sportów Górskich 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych we wspinaczce sportowej 

5.000 

21 2820 Opolski Klub Karate Kyokushin Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w karate 10.000 

22 2820 Uczniowski Klub Sportowy MOS Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w siatkówce dziewcząt 10.000 

23 2820 Akademicki Klub Szermierczy Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w szermierce 

5.000 

24 2820 Uczniowski Klub Sportowy „24” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w judo 2.300 

25 2820 Klub Sportowy „Gwardia” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w judo 20.000 

26 2820 Ludowy Zespół Sportowy Grudzice Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w piłce noŜnej 

3.500 

27 2820 Akademia Karate Tradycyjnego Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w karate 5.000 

28 2820 Opolski Klub Sportowy „Oderka” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w piłce noŜnej 20.000 

29 2820 Uczniowski Klub Sportowy „Piątka 
-Kangur” 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w akrobatyce sportowej 

8.000 

30 2820 Uczniowski Klub Sportowy MOS Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w siatkówce chłopców 10.000 

31 2820 Uczniowski Klub Sportowy MOS Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w piłce ręcznej 5.000 
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32 2820 Stowarzyszenie na rzecz dzieci i 
młodzieŜy „Józef” 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych 

10.000 

33 2820 Ludowy Klub Sportowy „Groszmal” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w piłce noŜnej 3.500 

34 2820 Opolskie Towarzystwo Kajakowe Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w kajakarstwie 10.000 

35 2820 Uczniowski Klub Sportowy MOS Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w kajakarstwie 

20.000 

36 2820 Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony 
Kraju 

Prowadzenie pozalekcyjnych  zajęć 
sportowych  w czasie ferii 3.500 

37 2820 Automobilklub Opolski Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych na torze kartingowym 8.000 

38 2820 Stowarzyszenie Miłośników 
Siatkówki 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w siatkówce dziewcząt 

20.000 

39 2820 Akademicki Związek Sportowy 
Politechniki Opolskiej 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w lekkoatletyce 5.000 

40 2820 Akademicki Związek Sportowy 
Politechniki Opolskiej 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w koszykówce 15.000 

41 2820 Klub Sportowy „Gwardia” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w ju-jitsu 

4.000 

42 2820 Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony 
Kraju 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w modelarstwie 5.000 

43 2820 Klub Judo AZS Opole Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w judo 30.000 

44 2820 Uczniowski Klub Sportowy „Okay” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w judo 5.000 

45 2820 Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony 
Kraju 

Prowadzenie zajęć w strzelectwie 
sportowym podczas wakacji 4.000 

46 2810 Fundacja „SPIN” Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć  
w tańcu sportowym 5.000 

 
Rozdział 92695 – Pozostała działalno ść    

W rozdziale tym wydatkowano z budŜetu miasta kwotę łączną w wysokości 
2.530.794,83 zł, realizując plan roczny w 99,5%, przy czym na upowszechnianie kultury 
fizycznej wydatkowano kwotę 2.309.074,49 zł, tj. 99,6% planu, a pozostałą kwotę  
w wysokości 221.720,34 zł na stypendia sportowe oraz na przeprowadzenie konkursu na 
koncepcję budowy krytej pływalni. 
 
Na wydatki bieŜące związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, przeznaczono 
następujące środki finansowe: 
 

§ PLAN WYKONANIE stopie ń wykonania 
planu 

2820 1.950.000 1.949.137,51 100,0% 
3040 320.000 313.150,00 97,9% 
4210 2.700 2.638,75 97,7% 
4260 15.000 14.007,16 93,4% 
4300 29.920 29.169,07 97,5% 
4430 613 585,00 95,4% 
4590 387 387,00 100% 

RAZEM 2.318.620 2.309.074,49 99,6% 

 
§ 2820 – Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 1.9 49.137,51 zł  
W 2010 r. udzielono dotacji dla następujących podmiotów: 
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L.p. § Nazwa podmiotu  Nazwa zadania 
Kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

1 2820 Uczniowski Klub Sportowy „24” Organizacja turnieju judo „Biała Zima” 6.438,77 

2 2820 Parafialny Uczniowski Klub 
Sportowy „Rodło” 

Organizacja ogólnopolskiego halowego 
turnieju piłki noŜnej młodzików.. 2.000 

3 2820 Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Zryw” 

Organizacja zawodów Grand Prix Polski 
w pływaniu 19.700 

4 2820 Stowarzyszenie Hawi Racing 
Team 

Organizacja VI Opolskiej Gali śuŜlowej 
na Lodzie 

14.998,74 

5 2820 Towarzystwo Hokejowe „Oldboys” 
Organizacja V memoriału 

Z.Trojanowskiego i K.Pawłowskiego  
w hokeju na lodzie 

3.000 

6 2820 Klub Sportowy AZS Politechniki 
Opolskiej 

Organizacja Półfinału Akademickich 
Mistrzostw Polski w futsalu 3.500 

7 2820 Uczniowski Klub ŁyŜwiarstwa 
Figurowego „Piast” 

Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów 
w jeździe figurowej 6.000 

8 2820 Klub Sportowy „Oderka” Organizacja obchodów 65-lecia piłki 
noŜnej w Opolu. 10.000 

9 2820 Klub śuŜlowy „Kolejarz’ Organizacja 1/2 Finału Krajowych 
Eliminacji do Mistrzostw Świata i Europy 5.000 

10 2820 Klub Sportowy AZS Politechniki 
Opolskiej 

Organizacja półfinału Akademickich 
Mistrzostw Polski w judo 3.500 

11 2820 Klub Sportowy „Gwardia” Organizacja Pucharu Polski seniorów  
i seniorek w judo 10.000 

12 2820 Klub Sportowy „Gwardia” Organizacja otwartego Pucharu Polski 
juniorów i juniorek w judo 5.000 

13 2820 Klub śuŜlowy „Kolejarz” Organizacja eliminacji Mistrzostw Polski 
par klubowych 

5.000 

14 2820 Stowarzyszenie „Bieg Opolski” Organizacja VIII Biegu Opolskiego 13.000 

15 2820 Akademicki Związek Sportowy 
Politechniki Opolskiej 

Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów  
i Juniorów w wielobojach 

lekkoatletycznych 

 
20.000 

16 2820 Klub śuŜlowy „Kolejarz” Organizacja półfinału Mistrzostw Europy 
par 25.000 

17 2820 Klub Sportowy „Gwardia” Wspieranie sportu kwalifikowanego - judo 50.000 

18 2820 Klub Sportowy „Gwardia” Wspieranie sportu kwalifikowanego – 
piłka ręczna 190.000 

19 2820 Klub śuŜlowy „Kolejarz” Wspieranie sportu kwalifikowanego 220.000 

20 2820 Stowarzyszenie Miłośników 
Siatkówki 

Wspieranie sportu kwalifikowanego 19.000 

21 2820 Klub Sportowy „Budowlani” Wspieranie sportu kwalifikowanego 105.000 

22 2820 Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Orlik” Wspieranie sportu kwalifikowanego 220.000 

23 2820 Akademicki Związek Sportowy 
Politechniki Opolskiej 

Wspieranie sportu kwalifikowanego  
– lekkoatletyka 60.000 

24 2820 Akademicki Związek Sportowy 
Politechniki Opolskiej 

Wspieranie sportu kwalifikowanego  
– koszykówka męŜczyzn II liga 

160.000 

25 2820 Akademicki Związek Sportowy 
Politechniki Opolskiej 

Wspieranie sportu kwalifikowanego  
– siatkówka męŜczyzn 60.000 

26 2820 Akademicki Związek Sportowy 
Politechniki Opolskiej 

Wspieranie sportu kwalifikowanego  
– short-track 40.000 

27 2820 Akademicki Związek Sportowy 
Politechniki Opolskiej 

Wspieranie sportu kwalifikowanego  
– koszykówka męŜczyzn – III liga 10.000 

28 2820 Klub Sportowy „Oderka” Wspieranie sportu kwalifikowanego  
– piłka noŜna 500.000 

29 2820 Klub Judo AZS Opole Wspieranie sportu kwalifikowanego  
– judo 39.000 

30 2820 Klub śuŜlowy „Kolejarz” Organizacja turnieju „Jerzy Szczakiel 
zaprasza” 13.000 

31 2820 Klub Sportowy „Budowlani” Organizacja indywidualnych Mistrzostw 
Polski w podnoszeniu cięŜarów 40.000 
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32 2820 Uczniowski Klub Sportowy „Start” Organizacja Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików w szpadzie 

4.000 

33 2820 Uczniowski Klub Sportowy „Start” Organizacja VI Pucharu Miasta Opola  
w szpadzie 5.000 

34 2820 Opolski Klub Taekwondo Międzynarodowy Turniej w Taekwondo 8.000 

35 2820 Akademia Karate Tradycyjnego Międzyokręgowe Mistrzostwa Młodzików. 4.000 

36 2820 Klub Sportowy Gwardia Organizacja Superpucharu Polski 
Seniorów i Seniorek w judo 8.000 

37 2820 Klub Sportowy Gwardia Organizacja DruŜynowych Mistrzostw 
Polski w judo 

9.000 

38 2820 Opolski Klub Karate Kyokushin Organizacja VIII Turnieju Challenger 4.000 

39 2820 Opolskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej Organizacja biegu ulicznego - półmaraton 14.000 

40 2820 Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” Organizacja Regionalnych Zawodów  
w skokach przez przeszkody 4.000 

41 2820 Towarzystwo Pływackie „Masters” Organizacja Ogólnopolskich zawodów 
pływackich masters 

6.000 

42 2820 Uczniowski Klub ŁyŜwiarstwa 
Figurowego „Piast” 

Organizacja zawodów młodzieŜowych  
o Puchar Prezydenta Miasta 5.000 

 
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym – kwota 313.150 zł  

Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników zdobywających czołowe 
lokaty w mistrzostwach świata i Europy w kategorii seniorów i juniorów oraz mistrzostw 
Polski seniorów, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola. 
 
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposa Ŝenia – kwota 2.638,75 zł 

PowyŜsze środki wydatkowano na zakup pucharów, upominków, nagród rzeczowych 
i napojów na Memoriał W. Sarneckiego w tenisie stołowym, zakup pucharów na róŜnorodne 
imprezy sportowe oraz na koszty poczęstunku na spotkaniu Prezydenta Miasta  
ze stypendystami sportowymi. 
 
§ 4260 – zakup energii – kwota 14.007,16 zł 
PowyŜsze środki wydatkowano na opłacenie energii na kompleksie boisk „Orlik 2012”.    
 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 29.169,07 zł 

PowyŜsze wydatki związane były z organizacją zawodów „Polska biega”, Memoriału 
W. Sarneckiego w tenisie stołowym, organizacją meczu hokejowego Polska – Francja, rundą 
Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w rajdach enduro oraz wydatki związane z ogłoszeniami 
w prasie konkursów na dotacje oraz naprawa ogrodzenia boiska na ul. Złotej. 

 
§ 4430 – róŜne opłaty i składki – kwota 585 zł 
PowyŜsze środki wydatkowano na ubezpieczenia imprez „Polska biega” i Memoriału  
W. Sarneckiego w tenisie stołowym.    
 
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os ób fizycznych – kwota 387 zł 
PowyŜsze środki wydatkowano na odszkodowania za zniszczone zasiewy pszenicy w trakcie 
prowadzenia inwestycji przy ul. Północnej.    
PowyŜsze zadania realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki. 
 
W rozdziale tym realizowano równieŜ wydatki związane z:  

• wypłatą stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym  
i międzynarodowym – wydatkowano kwotę 155.200 zł, tj. 99,6% planu rocznego,  
z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla 58-miu zawodników 
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zarekomendowanych Prezydentowi Miasta Opola przez powołaną przez niego 
odpowiednią komisję. Zadanie realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, 

• organizacją konkursu architektonicznego na koncepcję budowy krytej pływalni  
– wydatkowano kwotę 66.520,34 zł, tj. 95% planu. Zadanie realizował Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

 
5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUD śETOWYCH 

 
Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały  

w załączniku nr 4. 
Za okres 2010 r. rozchody budŜetowe wykonano w łącznej wysokości  

17.437.313,55 zł, tj. 99,7% planu rocznego i stanowiły je rozchody z tytułu spłat poŜyczek  
i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i na rynku zagranicznym (§ 992 i § 993). 
Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco: 
 
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów – kwota 13.600.465,43 zł. 
Dokonano spłaty następujących kredytów i poŜyczek: 

• Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont 
wiaduktu Ŝelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału  
240.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.). 

• PoŜyczka na zadanie pn. „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów  
w Opolu” – spłata kapitału 1.200.000 zł (poŜyczkodawca WFOŚiGW w Opolu). 

• PoŜyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu w Opolu” – spłata kapitału 
6.331.600 zł, (poŜyczkodawca WFOŚiGW w Opolu). 

• Kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata kapitału  
1.800.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.). 

• Kredyt na zadanie pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” – spłata 
kapitału 348.145 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.). 

• Kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej  
w Opolu” – spłata kapitału 1.116.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.). 

• Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej”  
– spłata kapitału 600.000 zł, (kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.). 

• Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej 
lewobrzeŜnej zlewni rzeki Odry” – spłata kapitału 582.540 zł (kredytodawca: Dexia 
Kommunalkredit S.A.). 

• Kredyt na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej” – spłata kapitału 
180.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.). 

• Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. śeromskiego, ul. Oleskiej,        
ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 396.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.). 

• Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy 
Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypoŜyczalni centralnej miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca:  
BOŚ S.A.). 

• Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej      
Nr 20 w Opolu” – spłata kapitału 86.928 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.). 

• Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego       
w Opolu” – spłata kapitału 335.052 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.). 

• Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku śłobka nr 4, Opole    
ul. Barlickiego 2” –  spłata kapitału 26.196 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.). 
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• Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO PLO Nr III przy ulicy 
Dubois” –  spłata kapitału 57.948 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.). 

 
§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych poŜyczek i kredytów – kwota 3.836.848,12 zł. 
Dokonano spłaty kredytu zagranicznego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ze środków 
otrzymanych na zasadzie refundacji z funduszy UE) zaciągniętego na realizację 
następujących zadań:  

• „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu” – spłata w wysokości 3.385.155,14 zł. 

• „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie 
terenów wzdłuŜ Odry” – spłata w wysokości 451.692,98 zł. 

 
6. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH 
 

Uchwałą Rady Miasta Opola nr LX/6119/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. na realizację 
zadań inwestycyjnych i remontowych w 2010 r. przeznaczone zostały środki finansowe  
w wysokości 162.238.503 zł. 

W wyniku dokonanych w ciągu 2010 roku korekt budŜetu miasta (według stanu  
na dzień 31.12.2010 r.), na zadania inwestycyjne i remontowe zaplanowano kwotę 
155.460.688 zł.  
Stopień realizacji planu wynosi: 

1. Zadania realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  
– wykorzystana została kwota 101.795.280,94  zł, tj. 87,4% (na plan 116.495.550 zł). 

2. Pozostałe zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 28.216.069,92 zł, 
tj.87,5% (na plan 32.259.376 zł). 

3. Zadania remontowe – wykorzystana została kwota 5.942.663,20 zł, tj.88,6 % (na plan 
6.705.762 zł). 

 
Uwzgl ędniaj ąc łączne wykonanie zada ń inwestycyjnych i remontowych stopie ń 
realizacji planu wynosi 135.954.014,06 zł, tj. 87,5 %, a samych inwestycji (bez wydatków 
na remonty) kwot ę 130.011.350,86 zł, tj. 87,4%. 

 
            Wykonanie zadań ujętych w planie budŜetu miasta Opola za 12 miesięcy 2010 roku 
w załącznikach nr 10, 11 i 12 przedstawia się następująco: 
 
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  
 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
 
Odwodnienie u Ŝytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na  odcinku od  
ul. Oleskiej do ul. Cz ęstochowskiej. 
  Zaplanowane środki finansowe w kwocie 155.000 zł (w całości środki budŜetowe) nie 
zostały wykorzystane. 
  Ze względu na powstanie trudnych warunków gruntowo – wodnych poprzez napływ 
wód podpowierzchniowych do budowanego koryta rowu melioracyjnego, niemoŜliwe stało się 
wykonanie I etapu zadania w 2010 r. W związku z tym podpisane zostały aneksy do 
zawartych umów i przesunięty został termin realizacji zadania do dnia 30.11.2011 r. 
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II. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 
Na zadaniach inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w zakresie 

transportu zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.492.667 zł (w tym środki 
budŜetowe w wysokości 21.522.668 zł i pozabudŜetowe w wysokości 37.969.999 zł), 
wykorzystano w kwocie 56.374.175,56 zł (w tym środki budŜetowe w wysokości 
21.089.680,68 zł i pozabudŜetowe w wysokości 35.284.494,88 zł) na realizację 
następujących zadań: 

 
DROGI  PUBLICZNE  W  MIASTACH  NA   PRAWACH  POWIATU 
 
Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz r emont wiaduktu Ŝelbetowego  
w ci ągu ul. Reymonta w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 29.573.860 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 2.205.263 zł i pozabudŜetowe w wysokości 27.368.597 zł), wykorzystano  
w kwocie 28.282.585,74 zł (w tym środki budŜetowe w wysokości 2.149.542,20 zł i środki 
pozabudŜetowe w wysokości 26.133.043,54 zł). 

Przebudowano układ komunikacyjny nawierzchni jezdni o pow. 10.423,90 m2; 
wykonano konstrukcje oporowe o pow. 2.275,94 m2; rozebrano istniejący wiadukt w ciągu  
ul. Reymonta; wykonano nowy wiadukt wantowy (podwieszony) w ciągu ul. Reymonta nad 
torami PKP i ul. Armii Krajowej o klasie obciąŜenia B; wykonano pochylnię dla 
niepełnosprawnych wraz z zejściem dla pieszych na stację kolejową Opole Główne  
o długości 92,90 mb; wykonano estakady: najazdową i zjazdową w ciągu ul. Armii Krajowej  
o całkowitej długości 336,12 mb, nawierzchnia jezdni o pow. 756,00 m2 oraz ekrany 
akustyczne o wysokości 3 m i długości 126,4 mb; wyremontowano Ŝelbetowy wiadukt łukowy 
nad torami PKP o długości 47,59 mb na nawierzchni jezdni o pow. 248,0 m2; wybudowano 
nowe oświetlenie uliczne, 64 słupy oświetleniowe, 72 szt. opraw oświetleniowych; wykonano 
iluminację wiaduktu wantowego w postaci 21 kompletów opraw oświetleniowych; 
wybudowano kanalizację deszczową o długości całkowitej 1.447,16 mb ø06m ÷ 0,16m oraz 
52 wpusty uliczne. Wykonano równieŜ tymczasową kładkę dla pieszych; drogę 
technologiczną wzdłuŜ nowego wiaduktu w poprzek całej grupy torów; zabezpieczono most 
kolejowy nad kanałem Młynówka, jak równieŜ przebudowano i zabezpieczono kolidujące 
urządzenia obce. 

 
Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej  
do ul. Krapkowickiej. 
 Zaplanowane środki finansowe w kwocie 500.000 zł (w całości środki budŜetowe) 
wykorzystano w kwocie 477.332,02 zł.  

Wykonano program funkcjonalno–uŜytkowy dla całego odcinka obwodnicy wraz  
z drogami zbiorczymi; raport oddziaływania wraz z niezbędną dokumentacją do wniosku  
o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
a takŜe przygotowano operat wodno-prawny. W trakcie opracowania jest projekt budowlany.  

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2015 r. 
 
Budowa wiaduktu w ci ągu ulicy Ozimskiej nad lini ą PKP wraz z przebudow ą układu 
komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.351.402 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 3.750.000 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 5.601.402 zł), wykorzystano 
w kwocie 7.903.650,75 zł (w tym środki budŜetowe w wysokości 3.750.000 zł  
i pozabudŜetowe w wysokości 4.153.650,75 zł). 
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Wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz sieć kanalizacji deszczowej  
w ul. Kani. Wybudowano podporę technologiczną z dźwigarów stalowych i bali drewnianych 
na podbudowie z płyt drogowych prefabrykowanych. Dokonano rozbiórki wiaduktu 
południowego, zdemontowano betonowe części podpór ciepłociągu, wykonano konstrukcję 
Ŝelbetową muru oporowego nr 3 i nr 4, demontaŜ sieci trakcyjnej i montaŜ nowej. Ponadto 
wykonano kable obejściowe i ochronę kabli sterujących odłącznikami sieci trakcyjnej, 
przebudowano sieć cieplną i przełoŜono sieć gazową. Wykonano konstrukcję Ŝelbetową 
muru oporowego nr 3a, przebudowano sieć wodociągową, zamontowano słup linii 
napowietrznej PKP LPN, wykonano zabezpieczenie istniejących kabli SRK, a takŜe sieć 
kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej.  

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2011 r. 
 
Rozbudowa ul. O święcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 – w Opolu na o dc. od  
ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budow ą kanalizacji deszczowej, przebudow ą 
oświetlenia ulicznego i przebudow ą wiaduktu nad lini ą PKP. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.718.300 zł (w całości środki 
budŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 3.668.715,49 zł. 
 Wykonano przebudowę wiaduktu o długości 33,20 mb i pow. 471,44 m2. Wykonano 
nowy ustrój nośny, remont podpór oraz nowe wyposaŜenie obiektu. Przebudowano drogę na 
długości 210 mb, poszerzono jezdnię do 7,0 m, wzmocniono konstrukcję jezdni na całej 
szerokości, wybudowano ciąg pieszo–rowerowy i kanalizację deszczową, jak równieŜ 
przebudowano istniejące uzbrojenie energetyczne i telekomunikacyjne. 

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2012 r. 
 
Budowa w ęzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi kraj owej) z drog ą 
wojewódzk ą nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) wraz z opra cowaniem 
dokumentacji. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 330.141 zł (w całości środki budŜetowe), 
wykorzystano w kwocie 311.841,00 zł. 

Uzyskano decyzję środowiskową oraz złoŜono wniosek o uzyskanie pozwolenia 
wodno-prawnego. Wykonano dokumentację i otrzymano decyzję zezwalającą na realizację 
inwestycji drogowej. 

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2012 r. 
 
Przebudowa ul. Piastowskiej w Opolu wraz z budow ą oświetlenia ulicznego. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.251.446 zł  (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 4.251.446 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 3.000.000 zł), zostały 
wykorzystane w kwocie 7.251.445,16 zł, (w tym środki budŜetowe w kwocie 4.251.445,16 zł  
i środki pozabudŜetowe w kwocie 3.000.000 zł). 

Przebudowano konstrukcję jezdni  na długości 800 mb i powierzchni 6.173 m2 oraz 
nawierzchnię ulic podporządkowanych. Wybudowano zatoki autobusowe o powierzchni  
338 m2, chodniki o pow. 3.724 m2, zjazdy i pasy postojowe o powierzchni 1.869 m2, a takŜe 
oświetlenie uliczne. 
 
Przebudowa ulic w zakresie: budowa ścieŜki pieszo-rowerowej z przebudow ą pasa 
drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu – etap II – odci nek od ul. K ępskiej do obwodnicy 
północnej Opola. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 969.090 zł (w całości środki budŜetowe),  
zostały wykorzystane w kwocie 963.931,25 zł. 
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 Wykonano kanalizację deszczową, nasadzenia zieleni, a takŜe wybudowano ścieŜkę 
rowerową o długości 1.100 mb i szerokości 3,5 m. 
 
Budowa ekranów akustycznych przy Obwodnicy Północne j od ul. Gminnej. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł (w całości środki 
budŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 1.276.197,18 zł. 

Wykonano ekrany akustyczne o łącznej długości 477,50 mb, ściek przykrawęŜnikowy, 
bariery drogowe oraz oznakowanie poziome na jezdni przy ekranach. 
 
Opracowanie dokumentacji budowy ekranów akustycznyc h na wiadukcie drogowym 
nad lini ą PKP w ci ągu ul. Armii Krajowej w Opolu. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 77.470 zł. 

Wykonano dokumentację projektową na budowę ekranów akustycznych oraz złoŜono 
wniosek – zgłoszenie na wykonanie robót. 
 
Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb Komendy Miejskiej Pa ństwowej Stra Ŝy 
PoŜarnej przy ul. Głogowskiej w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 88.694 zł (całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości. 

  Wykonano dokumentację techniczną oraz maszty wysięgnikowe wraz z instalacją 
zasilająco – sterującą. 
 
Remont nawierzchni jezdni Obwodnicy Północnej na wl ocie do skrzy Ŝowania  
z ul. Luboszyck ą od strony Wrocławia z Opola. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 41.939 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 41.938,53 zł na wykonanie oznakowania poziomego jezdni  
o powierzchni 3.415 m2. 
 
DROGI  PUBLICZNE  GMINNE 
 
Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic s ąsiednich wraz z budow ą kanalizacji deszczowej. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.617.772 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 1.617.772 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 2.000.000 zł), zostały 
wykorzystane w kwocie 3.615.572,53 zł, (w tym środki budŜetowe w wysokości  
1.617.771,94 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 1.997.800,59 zł). 
 Wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe, przebudowę odcinka drogi ul. Bierkowickiej  
o długości 1.075 mb i  pow. 7.721,41 m2, chodniki  wraz z krawęŜnikami o pow. 2.858 m2, 
kanalizację deszczową o długości 1.216 mb, przekładkę sieci telefonicznej, przebudowę linii 
energetycznej n/n, separator; odmulenie (konserwację) Potoku Prószkowskiego, kanał 
deszczowy odprowadzający deszczówkę do rzeki Prószkówki. Wykonano równieŜ odcinek 
kanalizacji sanitarnej, tj. przewiert pod obwodnicą północną długości 54 mb oraz rurociąg 
grawitacyjny długości 9 mb w poprzek ul. Bierkowickiej. 
 
Budowa odcinka drogi ł ączącej ul. Bielsk ą z ul. Lwowsk ą. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 285.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 280.896,91 zł. 

Wybudowano jezdnię o długości 123 mb i powierzchni 751 m2, a na odcinku  
ul. Bielskiej od ul. Kaliskiej do ul. Krzemienieckiej  wykonano poszerzenie jezdni o długości 
90 mb i powierzchni 205 m2. Wykonano równieŜ tymczasowe zabezpieczenie jezdni  
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ul. Bielskiej w miejscu skrzyŜowania ul. Bielskiej z przyszłą Al. Solidarności o powierzchni. 
112,5 m2. 
 
Remont drogi na odcinku ł ączącym ul. Piotrkowsk ą z ul. Sieradzk ą. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.345 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości. 

Wybudowano jezdnię z kostki o powierzchni 386 m2 i długości 52,70 mb, chodnik  
z kostki o powierzchni 64 m2, długości 42,6 mb oraz kanalizację deszczową. 
 
DROGI WEWNĘTRZNE 
 
Budowa drogi gminnej, wewn ętrznej, dojazdowej do osiedla mieszkaniowego 
Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy  ul. Koszali ńskiej w Opolu. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 136.000 zł (w całości środki budŜetowe),  
zostały wykorzystane w kwocie 107.095,64 zł. 
 Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. 
Wybudowano kanalizację deszczową, jezdnię o powierzchni 789 m2, parking o powierzchni 
395 m2 oraz chodnik o powierzchni 218 m2. 
 
Budowa drogi wewn ętrznej przy budynkach mieszkalnych w m. Opole-Półwi eś 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 134.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 133.766,68 zł wykonanie drogi o powierzchni 437 m2 oraz 
chodnika o powierzchni 250 m2. 
 
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK śYWIOŁOWYCH 
 
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni Obwodnicy Półno cnej na odcinku  
od ul. Partyzanckiej do mostu n/rz. Odr ą 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.269.678 zł (w całości środki 
budŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 1.269.677,45 zł na wymianę nawierzchni  
o powierzchni 9.000,90 m2, a takŜe utwardzenie poboczy oraz oznakowanie poziome. 
 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
 
Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola „OS TO”. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł  (w całości środki 
budŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 35.958,24 zł. 
 W związku z przebudową ul. Piastowskiej wykonano kanalizację teletechniczną 
wzdłuŜ ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Strzelców Bytomskich. Zadanie 
ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2013 r. 
 
Dokumentacja przyszło ściowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy  
strukturalnych. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 560.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 422.562,00 zł.  
PowyŜsze środki wydatkowano na następujące dokumentacje: 

1. Budowa Al. Solidarności w Opolu – dostosowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej do wniosku o dofinansowanie ze środków budŜetu państwa w ramach 
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011”; 
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2. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa  
ul. Kościuszki w Opolu wraz z oświetleniem” z dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów – zgłoszono do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu 
Miasta Opola w zakresie robót niewymagających pozwolenia na budowę; 

3. Rozbudowa ul. Bielskiej w Opolu na odcinku od Al. Solidarności do działki nr 139 
wraz z oświetleniem i odwodnieniem ulicy – uzyskano decyzję zezwalającą na 
realizację inwestycji drogowej; 

4. Budowa drogi L1/2 do Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w rejonie  
ul. Wrocławskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego i odwodnieniem  
– uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej; 

5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Dalekiej w Opolu 
wraz z budową kanalizacji deszczowej – uzyskano zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej; 

6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyŜowania  
i sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyŜowaniu ul. Katowicka-
Ozimska – dokumentację wraz ze zgłoszeniem złoŜono w Opolskim Urzędzie 
Wojewódzkim; 

7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe budowy dwóch zatok 
autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w Opolu w rejonie ul. Małopolskiej; 

8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Jana Cybisa 
wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej – uzyskano pozwolenie 
na budowę (nieprawomocne); 

9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bolka II  
i ul. Tuwima na odcinku od ul. Obrońców Stalingradu do ul. Bolka II wraz z budową 
kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – w przygotowaniu procedura 
przetargowa; 

10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepustu pod  
ul. Etnografów w Opolu – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, uzyskano 
mapę do celów projektowych; 

11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ciągu  
ul. Groszowickiej w Opolu na odcinku od skrzyŜowania z ul. Podlesie do Szkoły 
Podstawowej Nr 28 – opracowano dokumentację, złoŜono zgłoszenie robót; 

12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zatoki postojowej przy 
Przedszkolu Publicznym Nr 22 przy ul. Strzeleckiej – opracowano dokumentację, 
złoŜono zgłoszenie robót; 

13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przejścia dla 
pieszych w ciągu ul. Niemodlińskiej w rejonie Placu Kazimierza wraz z budową 
sygnalizacji świetlnej wzbudzanej – opracowano dokumentację, złoŜono zgłoszenie 
robót; 

14. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi łączącej  
ul. Bończyka z ul. Zamkniętą wraz z rozbudową ul. Zamkniętej w Opolu oraz  
z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej – zawarto umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania; uzyskano 
zatwierdzenie koncepcji; 

15. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej rozbudowy ul. Bielskiej w Opolu  
w zakresie wydzielenia zakresu robót do wysokości posiadanych środków 
finansowych – wykonano pełny zakres umowy; dokumentację przekazano do 
realizacji; 

16. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Nysy 
ŁuŜyckiej w Opolu w zakresie skrócenia pasa dzielącego ul. Nysy ŁuŜyckiej na 
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odcinku od estakady do ul. Luboszyckiej – opracowano dokumentację, którą wraz  
z wnioskiem zgłoszenia robót złoŜono w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim; 

17. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy  
ul. Niemodlińskiej w Opolu na odcinku od ul. Koszyka do ul. Hallera wraz ze zmianą 
organizacji ruchu – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji; uzyskano 
zatwierdzenie koncepcji. 

 
Budowa wiat przystankowych. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł  (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 64.499,99 zł. 
 Zamontowano wiaty w ilości 15 szt. w następujących miejscach: ul. 1 Maja  
– Kasprowicza – 2 szt.; ul. PuŜaka – Rondo – 1 szt., ul. Sosnkowskiego – Małopolska  
– 1 szt., ul. Tysiąclecia – Szkoła – 1 szt., ul. 1 Maja 101 – 1 szt., ul. Budowlanych  
– Prudnicka – 2 szt., ul. Chabrów – Szkoła – 1 szt., ul. Prosta – 1 szt.; ul. Strzelecka – Pętla 
– 1 szt.; ul. Popiełuszki – 1 szt.; ul. Teligi – 1 szt.; Al. Witosa – Cieszyńska – 1 szt.;  
ul. Budowlanych – Cygana – 1 szt. 
 
III. TURYSTYKA 
 
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
 
Miejska Informacja Turystyczna – zakupy inwestycyjn e. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 37.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 36.133,78 zł. 

Zakupiono 5 szt. stacji roboczych wraz z oprogramowaniem, stację graficzną  
do obsługi systemu audio wizyjnego, drukarkę laserową, telewizor plazmowy  
„50” i amplituner. 
 
Remont Miejskiej Informacji Turystycznej. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 270.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 262.727,52 zł. 

Wykonano nowe ścianki działowe, podwieszane sufity, wyremontowano posadzki, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz podokienniki. Wykonano instalację wentylacji 
mechanicznej oraz dostarczono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. Wykonano 
równieŜ instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i logiczną, a takŜe roboty 
wykończeniowe w wysokim standardzie. 

 
IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.449.815 zł (w całości środki 
budŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 2.446.665,53 zł na niŜej wymienione zadania: 
 
ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokal ami socjalnymi przy  
ul. Walecki 5-7 w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 95.400 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 95.340,76 zł na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy 
inwestycji zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu. 
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RÓśNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
 
Wymiana stolarki okiennej. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 524.700 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 524.688,80 zł. Dokonano wymiany stolarki okiennej  
w zasobach komunalnych w rejonie I, II i III, w ilości 476 sztuk. 
 
Remonty dachów. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 349.872,45 zł. Wykonano remonty dachów w budynkach 
przy ul. Mikołaja 4, Oświęcimskiej 4, Ligudy 118, 1 Maja 52 i Jagiellonów 45. 
 
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 
 
Wykupy gruntów i nieruchomo ści. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.419.715 zł (w całości środki 
budŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 1.419.447,26 zł.  
 PowyŜsze środki wydatkowano m.in. na nabycie gruntów do gminnego zasobu 
nieruchomości o powierzchni 5,5370 ha, wykup lokali uŜytkowych w budynku „Cieplak”,  
a takŜe na zamianę nieruchomości z dopłatą przez gminę Opole. 
 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
 
Remont i odtworzenie placów zabaw. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 57.316,26 zł. 
 Wyremontowano place zabaw przy ulicach: Koraszewskiego 21-25, Łąkowej 3-3a, 
Wrocławskiej 20C, Nysy ŁuŜyckiej 3-5, Katowickiej 2-14, Mikołaja 4, Dekabrystów 15-21, 
Dubois 8-14 i Srebrnej 23-29. Ponadto dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe 
na terenie placu zabaw przy ul. Katowickiej 40-42. 
 
V. DZIAŁALNO ŚĆ  USŁUGOWA 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.327.500 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 1.663.750 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 663.750 zł), zostały 
wykorzystane w kwocie 1.352.954,41 zł  (w całości środki budŜetowe) na niŜej wymienione 
zadania: 
 
CMENTARZE 
 
Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwie ś – etap II. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł (w całości środki 
budŜetowe) zostały wykorzystane w kwocie 995.259,42 zł. 

Zapłacono za decyzję o wycince drzew. Wykonano 700 mb sieci kanalizacji 
deszczowej i 1.680 mb sieci drenaŜowej, a takŜe przykanaliki kanalizacji deszczowej. 
 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
 
Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongreso wego w Opolu. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.327.500 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 663.750 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 663.750 zł), zostały 
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wykorzystane w kwocie 357.694,99 zł (w całości środki budŜetowe) na zapłatę za 
opracowanie dokumentacji technicznej oraz decyzję o wycince drzew, a takŜe za dokonanie 
tej wycinki. Wykonano równieŜ częściowe korytowanie i podbudowę z tłucznia pod 
projektowane drogi. 

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2012 r. 
  
VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.750.100 zł (w całości środki 
budŜetowe), wykorzystano w kwocie 3.001.334,85 zł na niŜej wymienione zadania: 
 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
 
Komputeryzacja Urz ędu Miasta. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 771.500 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 770.592,90 zł. 

Wykonano instalację automatycznego systemu wykrywania i gaszenia poŜaru  
w pomieszczeniu serwerowni w ratuszu. Zakupiono 2 licencje oprogramowania wraz  
z usługą wsparcia technicznego oraz integracją klucza licencyjnego dla wszystkich aplikacji 
(oprogramowanie jest częścią Systemu Informacji Geograficznej – GIS, tj. systemu 
informacyjnego słuŜącego do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji 
danych geograficznych). Rozbudowano istniejącą infrastrukturę informatyczną urzędu dla 
potrzeb realizacji projektu „E-OPOLE”. Zakupiono trzy serwery wraz z osprzętem oraz 
rozbudowano istniejącą macierz dyskową. Zakupiono równieŜ nowy sprzęt komputerowy, 
m.in. stacje robocze wraz z oprogramowaniem, drukarki i urządzenia niezbędne do 
uruchomienia stacji bazowej sieci bezprzewodowej z bezpłatnym dostępem do Internetu. 
Ponadto dokonano zakupu komunikatora internetowego oraz dodatkowych licencji na 
oprogramowanie dla potrzeb systemu informacji przestrzennej. 

 
Zakupy inwestycyjne sprz ętu. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 305.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 284.803,64 zł. 

Zakupiono elektryczną maszynę czyszcząco-zbierającą do utrzymania czystości 
posadzek, odśnieŜarkę, schodołaz, system nagłośnienia do sali im. Karol Musioła, 
kserokopiarkę dla Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, kserokopiarkę dla 
Wydziału Organizacyjnego, klimatyzator dla Wydziału Informatyki do serwerowni, oraz 
klimatyzatory dla Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Komunikacji, Architektury  
i Budownictwa, jak równieŜ klimatyzatory przenośne do Wydziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa oraz Wydziału Finansowo – Księgowego. 
 
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej s ieci elektrycznej wraz  
z przebudow ą serwerowni – Ratusz, Pl. Wolno ści. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 279.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 278.592,45 zł. 
 Wykonano w budynku ratusza remont instalacji elektrycznej dedykowanej pod 
zasilanie sprzętu komputerowego oraz przeprowadzono roboty budowlane związane  
z przebudową serwerowni (wykonanie podłogi technologicznej, instalacji elektrycznej  
i logicznej oraz systemu kontroli dostępu i systemu monitoringu). 
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Zakup sprz ętu i oprogramowania do celów zarz ądzania mieniem komunalnym. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 98.200 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 98.088 zł na zakup sprzętu i oprogramowanie dla celów 
zarządzania mieniem komunalnym. 
 
Remont nawierzchni terenu na zapleczu biurowca przy  Pl. Wolno ści 7-8, osuszenie 
budynku – etap I. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 386.400 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 386.380,73 zł. 
 Wykonano renowację murów fundamentowych I segmentu budynku (lokalizacja 
Wydziału Spraw Obywatelskich), izolację poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej przy uŜyciu 
lanc iniekcyjnych i środka iniekcyjnego oraz izolację pionową od wewnątrz materiałem 
izolacyjnym mineralno-polimerowym szlamem uszczelniającym. 
 
Remont korytarzy w Ratuszu. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.910.000 zł (w całości środki 
budŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 1.182.877,13 zł. 
 Zapłacono za aktualizację dokumentacji. Wykonano sufity podwieszane  
na I i II piętrze budynku ratusza, obudowę z płyt kartonowo-gipsowych na sufitach półpięter  
i wieŜy, renowację sufitów parteru i sufitów z kasetonów. Wymieniono stolarkę i ślusarkę 
drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną oraz okrągłe okno. Wykonano równieŜ gładzie gipsowe  
i malowanie ścian, renowację istniejących grzejników, modernizację oświetlenia i instalacji 
elektrycznej, rozbudowano dwie istniejące tablice elektryczne półpiętrowe wraz z zasilaniem 
na potrzeby sali im. Karola Musioła. Wykonano renowację posadzek z marmuru i posadzek  
z lastrico, wymianę marmurowych stopni i podstopni schodowych głównej klatki schodowej,  
a takŜe renowację balustrad stalowych. 
 
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.107.206 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 555.206 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 552.000 zł), zostały 
wykorzystane w kwocie 1.054.716,76 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 503.535,51 zł  
i środki pozabudŜetowe w kwocie 551.181,25 zł). 
 
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ 
 
Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego przeznacz onego do rozpoznawania 
skaŜeń chemiczno-ekologicznych. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości na zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego  
do rozpoznania skaŜeń chemiczno–ekologicznych. 
 
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo wane na podstawie porozumie ń 
(umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 328.000 zł (w całości środki 
pozabudŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 327.886,00 zł na wykonanie systemu 
antywłamaniowego i kontroli dostępu dla obiektów JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie. 
Zakupiono równieŜ sprzęt do likwidacji skaŜeń chemicznych i ekologicznych stanowiących 
wyposaŜenie samochodu cięŜkiego do ratowania. 
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OCHOTNICZE STRAśE POśARNE 
 
Zakupy inwestycyjne sprz ętu. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 25.873,67 zł.  
 Zakupiono turbowentylator oddymiający dla OSP Bierkowice, przecinarkę dla OSP 
Grudzice oraz wentylator nadmuchowo – wyciągowy z rękawem ssawno tłocznym dla OSP 
Grudzice. 
 
STRAś MIEJSKA 
 
Przebudowa obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna z p rzeznaczeniem na siedzib ę 
StraŜy Miejskiej w Opolu. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 136.986 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 86.986 zł na opracowanie dokumentacji projektowo 
–kosztowej. Wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy obiektu. 
Zadanie realizowane jest w 2011 roku. 
  
Zakup samochodu. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 64.500 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości na zakup samochodu przystosowanego do przewozu 
bezdomnych zwierząt. 
 
StraŜ miejska – zakup samochodów słu Ŝbowych. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 104.920 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości na zakup dwóch samochodów słuŜbowych przeznaczonych 
na potrzeby StraŜy Miejskiej. 
 
Zabezpieczenie systemu informatycznego przetwarzani a danych osobowych w Stra Ŝy 
Miejskiej w Opolu. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.800 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 16.646 zł na zakup sprzętu zabezpieczającego system 
przetwarzania danych osobowych. 
 
Zakup kamer monitoringu wizyjnego miasta Opola. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 34.609,84 zł na zakup trzech kamer, które zostały 
zamontowane w miejsce starych i zuŜytych. 

 
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK śYWIOŁOWYCH 
 
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakre su administracji rz ądowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez pow iat. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 224.000 zł (w całości środki 
pozabudŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 223.295,25 zł. Zakupiono łódź hybrydową  
z wyposaŜeniem, motopompę poŜarniczo–szlamową wraz z osprzętem oraz pilarką 
spalinową. 
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VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.696.621 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 2.292.280 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 404.341 zł), zostały 
wykorzystane w kwocie 2.262.385,59 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 1.918.403,99 zł  
i pozabudŜetowe w kwocie 343.981,60 zł) na realizację następujących zadań: 
 
SZKOŁY PODSTAWOWE  
 
Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstaw owej Nr 5 w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.480 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 5.478,76 zł. 

Dokonano opłaty za odpis z księgi wieczystej. Podpisano umowę o dofinansowanie 
inwestycji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Ponadto wykonano tablicę 
informacyjną na potrzeby realizowanego projektu. 

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2012 r. 
 
PSP Nr 14 – opracowanie dokumentacji technicznej na  adaptacj ę segmentu budynku 
dla potrzeb Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 48.800 zł. 

Opracowana została dokumentacja techniczna, jak równieŜ uzyskano decyzję  
o pozwoleniu na adaptację istniejącego segmentu „B” budynku PSP Nr 14, na potrzeby 
przenoszonego 6-cio oddziałowego Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53. 
 
PSP Nr 14 – zakup wózka Jolly. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 12.733 zł na zakup przedmiotowego sprzętu. 
 
PSP Nr 9 – wykonanie wentylacji grawitacyjnej. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w 4 salach 
dydaktycznych w PSP Nr 9. 
 
PSP Nr 10 – wymiana okien i uzupełnienie tynku zewn ętrznego. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 15.999,08 zł na wymianę 16 okien oraz prace blacharsko–
elewacyjne z uzupełnieniem tynku zewnętrznego budynku szkoły. 

 
PSP Nr 16 – wymiana okien. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości na wymianę 15 okien w salach dydaktycznych oraz 6 okien  
w sanitariatach i 3 okna na klatce schodowej. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – adaptacja strych u. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości. 

Wykonano ekspertyzy zabezpieczenia ppoŜ. pomieszczenia strychowego, a takŜe 
prace budowlane polegające na obudowie ścian płytami kartonowo-gipsowymi i malowaniu 
oraz nową instalację grzewczą, elektryczną i oświetleniową. 
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SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 
 
Zespół Szkół Specjalnych – zakup busa do przewozu o sób niepełnosprawnych. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 179.000 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 124.000 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 55.000 zł), zostały 
wykorzystane w kwocie 178.830 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 123.830 zł i środki 
pozabudŜetowe w kwocie 55.000 zł). 

Zakupiono w pełni wyposaŜony autobus 16 osobowy do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym dla 3 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 
 
PRZEDSZKOLA 
 
PP Nr 20 – termomodernizacja obiektu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 333.341 zł (w całości środki 
pozabudŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 272.982,65 zł. 
 Wykonano termoizolację stropu nad ostatnią kondygnacją, wymieniono stolarkę 
okienną we wszystkich pomieszczeniach, ocieplono ściany zewnętrzne budynku, 
wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano nową elewację oraz wymieniono instalację 
grzewczą w całym budynku. 
 
PP Nr 22 – zakup pieca gazowego. 
             Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł (w całości środki budŜetowe) 
zostały wykorzystane w kwocie 14.762 zł na zakup przedmiotowego pieca. 
 
PP Nr 24 – remont dachu. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 64.939 zł. 
 Wykonano wymianę pokrycia dachowego nad zapleczem sali gimnastycznej papą 
zgrzewalną, wymieniono rynny i rury spustowe oraz dokonano wymiany instalacji 
odgromowej, jak równieŜ umocowano śruby mocujące na dachu sali. 
 
GIMNAZJA 
 
PG Nr 7 – wyposa Ŝenie hali namiotowej. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 44.999,99 zł. 
 Zakupiono sprzęt i wyposaŜenie, m.in. materace i skrzynie gimnastyczne, płotki 
lekkoatletyczne, stojaki i rakiety do badmintona, równowaŜnie, zestawy do skoku wzwyŜ, 
ławki rehabilitacyjne, kozioł i odskocznię gimnastyczną oraz kule i piłki do róŜnych gier  
i ćwiczeń. 
 
PG Nr 5 – remont instalacji elektrycznej i c. o. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 199.820,28 zł. 
 Wymieniono instalację oświetleniową oraz zamontowano nowe oprawy oświetleniowe 
w salach dydaktycznych oraz ciągach komunikacyjnych parteru, I i II piętra. Wymieniono 
takŜe zawory c.o. w węźle cieplnym. 
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PG Nr 7 – wymiana podłóg w salach dydaktycznych. 
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł (w całości środki budŜetowe), 

zostały wykorzystane w całości. Dokonano wymiany podłóg w 3 salach dydaktycznych oraz 
ułoŜono wykładzinę homogeniczną. 
 
Adaptacja pomieszcze ń w PG Nr 2 na potrzeby biblioteki szkolnej oraz sie dzibę 
związków zawodowych nauczycieli. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 96.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości. 
 Adaptacja pomieszczeń polegała na przebudowie sali lekcyjnej na bibliotekę szkolną. 
Wzmocniono stropy belkami stalowymi i płytą Ŝelbetową, wykonano instalację elektryczną  
i komputerową, a takŜe pomalowano remontowane sale. 
 
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 
Zespół Szkół im. Prymasa Tysi ąclecia – rozbudowa pomieszcze ń na potrzeby teatru 
szkolnego i studia muzyki. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 51.500 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 51.499,99 zł. 

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na rozbudowę pomieszczeń auli  
i sali nr 15, na potrzeby teatru szkolnego i studia muzyki. Wymieniono strop nad aulą, 
oświetlenie, instalację elektryczną i cieplną. Ponadto wykonano sztukaterię ścian i sufitu, 
oraz nową instalację nagłośnieniową. 
 
 PLO Nr II – malowanie korytarzy. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 139.776,96 zł. Wykonano malowanie ścian korytarzy  
w budynku i łącznikach w segmencie A i B oraz szatni, zamontowano deski odbojnikowe  
na korytarzach oraz gabloty ścienne. 

 
PLO Nr V – remont podłogi sali gimnastycznej. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 92.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 91.400 zł. UłoŜono nową podłogę sportową, pomalowano 
ściany w sali gimnastycznej oraz wykonano nowy układ wentylacyjny. 
 
SZKOŁY  ZAWODOWE 
 
Zespół Szkół Elektrycznych – remont sanitariatów. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości. 

Wykonano instalację sanitarną, elektryczną i wentylacji, zmianę układu ścianek 
działowych oraz kafelkowanie ścian i posadzek w 3 sanitariatach uczniowskich. 
 
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OSRODKI 
DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO. 
 
Zespół Placówek O światowych – wydzielenie przeciwpo Ŝarowych klatek schodowych. 
  Zaplanowane środki finansowe w wysokości 377.010 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 377.009,69 zł. 
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 Wykonano dokumentację projektową na wydzielenie ppoŜ. klatek schodowych  
w budynku bursy ZPO. Zamontowano system oddymiania 2 klatek schodowych w systemie 
nadciśnienia. Wykonano instalację sygnalizacji poŜaru, oświetlenie ewakuacyjne  
i podstawowe klatek oraz zamontowano dymoszczelne drzwi stalowe. 
 
Zespół Placówek O światowych – przebudowa budynku E na potrzeby socjal no–
sanitarne uczniów. 
  Zaplanowane środki finansowe w wysokości 172.990 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 172.987,24 zł. 
 Wykonano przebudowę budynku E na potrzeby socjalno–sanitarne Zespołu Placówek 
Oświatowych. Po przebudowie powstały pomieszczenia jadalni, pokoju nauczycielskiego  
z WC oraz szatni damskiej i męskiej z WC i natryskami. Wydzielono równieŜ pomieszczenie 
gospodarcze, w których wykonano roboty elektryczne, instalację wodno– kanalizacyjną  
i wentylację. 
 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
 
Realizacja projektu pn. „Nauka kluczem do sukcesu –  program rozwojowy liceów 
ogólnokształc ących miasta Opola”. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł (w całości środki 
pozabudŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 15.998,95 zł na zakup pompy próŜniowej 
dla PLO Nr II, zakup laptopa dla PLO NR IV oraz na zakup kserokopiarki cyfrowej dla PLO 
Nr V. 
 
Realizacja projektu pn. „Opolska eSzkoła, szkoł ą ku przyszło ści”. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 375.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 12.500 zł. 
 Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Zakres realizacji obejmuje PSP nr 21, PG nr 5, 
PG nr 8, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektrycznych. Realizacja projektu 
polegać będzie m.in. na dostarczeniu i instalacji portalu e-usług, zakupie, instalacji  
i wdroŜeniu oprogramowania i instalacji GPD, instalacji terminali, wykonaniu sieci 
bezprzewodowej z dostępem do Internetu. Wydatkowane środki to koszty niekwalifikowane, 
które stanowią koszty prowadzenia projektu przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Informatycznego i Politechnicznego. 
 
Termomodernizacja obiektów szkolnych w mie ście Opolu. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.300 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 13.868 zł. 
 Wykonano 3 tablice pamiątkowe dla obiektów termomodernizowanych w latach 2007-
2009 oraz badanie efektu ekologicznego. 
 
IX. OCHRONA ZDROWIA 

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.805.000 zł (w całości środki 
budŜetowe), wykorzystano w całości na realizację niŜej wymienionych zadań: 
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SZPITALE OGÓLNE 
 
Pomoc finansowa na przebudow ę Oddziału i Poradni Chorób Zaka źnych Szpitala 
Wojewódzkiego w Opolu. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł (w całości środki 
budŜetowe), zostały wykorzystane w całości. 
 Wykonano dobudowę dźwigu szpitalnego, przebudowę części pomieszczeń parteru i 
pomieszczeń I i II piętra oraz instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. 
 
LECZNICTWO AMBULATORYJNE 
 
SP ZOZ Centrum – zakup sprz ętu medycznego – aparat densytometryczny. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 275.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości. 

PowyŜsze środki przeznaczono na zakup i montaŜ aparatu densytometrycznego. 
 
RATOWNICTWO MEDYCZNE 
 
Pomoc finansowa na sfinansowanie zakupu ambulansu d la Opolskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości. 

Zakupiono ambulans typu P wraz z wyposaŜeniem na potrzeby Opolskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego w Opolu. 
 
X. POMOC SPOŁECZNA 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.508.500 zł (w tym środki budŜetowe 
1.482.500 zł i pozabudŜetowe 26.000 zł), wykorzystano w kwocie 1.403.586,13 zł (w tym 
środki budŜetowe w kwocie 1.377.586,13 zł i pozabudŜetowe w kwocie 26.000) na realizację 
poniŜszych zadań: 
 
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE 
 
Dom Dziecka – zakupy inwestycyjne. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.500 zł (w całości środki budŜetowe),  
zostały wykorzystane w wysokości 6.499,99 zł na zakup zmywarki do naczyń. 
 
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Przebudowa lokalu przy ul. Piotrkowskiej 2 w Opolu na potrzeby Domu Dziennego 
Pobytu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.400.000 zł (w całości środki 
budŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 1.304.399,39 zł. 

Wykonano przebudowę lokalu dla potrzeb nowoutworzonego Domu Dziennego 
Pobytu. Zakupiono wyposaŜenie, m.in. meble, zmywarki, sprzęt gospodarczy, sprzęt AGD, 
sprzęt muzyczny,  sportowy, RTV, a takŜe komputery wraz z oprogramowaniem. 
 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakup zesta wu kociołków. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 10.888,50 zł. 
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Dostarczono i zamontowano dwa zestawy kociołków uchylnych elektrycznych wraz  
z osprzętem. 
 
DPS dla Kombatantów – remont mro źni i chłodni. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 55.798,25 zł. 

Wykonano remont komory chłodniczej mroźni, komory chłodniczej na nabiał, 
zakupiono nową komorę chłodniczą na warzywa, jak równieŜ dostarczono i zamontowano 
nowe urządzenia do ww. komór. 

 
OŚRODKI WSPARCIA 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” przy ul. Stoi ńskiego 8  
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z  za kresu administracji rz ądowej oraz 
innych zada ń zleconych gminom (zwi ązkom gmin) ustawami – zakupy inwestycyjne 
sprz ętu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł (w całości środki 
pozabudŜetowe), zostały wykorzystane w całości. 

Zakupiono meble kuchenne, zestaw komputerowy oraz sprzęt dźwigowy (krzesełko 
medyczne). 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” przy ul. Miel ęckiego 4a  
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z  za kresu administracji rz ądowej ora 
innych zada ń zleconych gminom (zwi ązkom gmin) ustawami – zakupy inwestycyjne 
sprz ętu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł (w całości środki 
pozabudŜetowe), zostały wykorzystane w całości. 

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem do 
zajęć terapeutycznych dla osób niesprawnych manualnie. 
 
XI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE J 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.039.374 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 548.200 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 491.174 zł), zostały 
wykorzystane w kwocie 320.443 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 40.504 i środki 
pozabudŜetowe w kwocie 279.939 zł) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 
 
POWIATOWE URZĘDY PRACY 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej – adaptacja pomieszcz eń i pierwsze wyposa Ŝenie. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 719.374 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 548.200 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 171.174 zł), zostały 
wykorzystane w kwocie  40.504  zł (w całości środki budŜetowe). 

PowyŜsze środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowo–
kosztorysowej. 
 
Realizacja projektu pn. „Od zale Ŝności do samodzielno ści”. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 320.000 zł (w całości środki 
pozabudŜetowe) zostały wykorzystane w kwocie 279.939,00 zł. 

PowyŜsze środki przeznaczono na wypłaty jednorazowych dotacji inwestycyjnych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym, zwolnionym z pracy w hucie.  
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XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 454.800 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 454.664,90 zł, z przeznaczeniem na realizację poniŜszych 
zadań: 
 
ŚWIETLICE SZKOLNE 
 
Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstaw owa Nr 13. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.800 zł (w całości środki budŜetowe),  
zostały wykorzystane w kwocie 5.665 zł na zakup zmywarki z wyparzaczem do kuchni  
w Zespole Szkół Specjalnych. 
 
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 
 
Wyposa Ŝenie wn ętrz i zakup sprz ętu do obiektu przy Alei Przyja źni 12 w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 449.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 448.999,90 zł. 

Zakupiono wyposaŜenie i sprzęt do filii Nr 3 MłodzieŜowego Domu Kultury, w tym: 
meble do pomieszczeń, sprzęt komputerowy i akustyczny, reflektory teatralne i kotary, sprzęt 
do pracowni plastycznej, chóralnej oraz sprzęt instalacji alarmowej i wizualnej. 

 
XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
           Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane 
środki finansowe w wysokości 18.193.419 zł (w tym środki budŜetowe w wysokości 
10.401.467 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 7.791.952 zł), wykorzystano 
w kwocie 14.885.404,66 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 8.351.502,46 zł i środki 
pozabudŜetowe w kwocie 6.533.902,20 zł), z przeznaczeniem na realizację poniŜszych 
zadań: 
 
GOSPODARKA  ŚCIEKOWA  I  OCHRONA  WÓD 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczo wej w ul. Kolonijnej w Opolu. 
 Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w kwocie 9.516 zł. 
 PowyŜsze środki wydatkowano na opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji 
wykonania i odbioru robót wraz z częścią kosztową. 
 
Wydatki maj ątkowe niekwalifikowane zwi ązane z realizacj ą Programu Funduszu 
Spójno ści/ISPA – „Poprawa jako ści wody w Opolu”. 
 Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł (w tym środki budŜetowe w wysokości 
35.000 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 15.000 zł), zostały wykorzystane w kwocie 
27.450 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 14.987,10 zł i środki pozabudŜetowe  
w kwocie 12.462,90 zł). 
 Poniesiono wydatki za nadzór inŜyniera kontraktu nad realizacją Projektu FS  
w okresie gwarancyjnym na zakończonych kontraktach. 
 
Program Funduszu Spójno ści/ISPA "Poprawa jako ści wody w Opolu". 
 Zaplanowane środki w wysokości 319.000 zł (w tym środki budŜetowe w wysokości 
79.000 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 240.000 zł), zostały wykorzystane w kwocie 
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274.835,95 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 78.844 zł i środki pozabudŜetowe  
w kwocie 195.991,95 zł). 
 Zapłacono naleŜności wykonawców z tytułu  wykonanych, a nie zapłaconych robót 
dodatkowych po rozstrzygnięciu sporu przez Sąd ArbitraŜowy. Roboty dotyczyły 
dodatkowego odwodnienia wykopów w Dąbrowie–Ciepielowicach oraz monitoringu 
przepompowni ścieków w Nowej Wsi Królewskiej. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej wraz z rozwi ązaniem kolizji kanalizacji 
deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej d o ul. Partyzanckiej. 
 Zaplanowane środki w wysokości 1.600.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w kwocie 1.190.713,14 zł. 
 Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, tłocznej ø90 mm o długości 662,0 mb, 
przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 63,15 mb, sieć kanalizacji grawitacyjnej  ø0,2 m  
o długości 1.236,10 mb, sieć wodociągową ø125 mm o długości 196,60mb, przyłącza 
wodociągowe o długości 44,20 mb, zbiornik przepompowni ścieków ø1500 mm z pompą do 
ścieków, zbiornik Ŝelbetowy komory zasuw ø1500 mm wraz z wyposaŜeniem 
technologicznym, zbiornik Ŝelbetowy komory pomiarowej ø1500 mm wraz z wyposaŜeniem 
technologicznym, budynek rozdzielni przepompowni o kubaturze 8 m3, ogrodzenie z profili 
stalowych z bramą wjazdową, nawierzchnię placu przepompowni z kostki betonowej  
grubości 8 cm, zasilanie energetyczne wraz szafką pomiarową, rozdzielnię zamontowaną  
w budynku przepompowni. 
 
Przebudowa rowu R-3 pomi ędzy ul. Pszeniczn ą a rowem przydro Ŝnym Obwodnicy 
Północnej. 
 Zaplanowane środki w wysokości 168.400 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w kwocie 155.010,38 zł. 
 Wykonano przebudowę rowu na długości 608,0 mb, przebudowę 7 szt. przepustów 
ø600 mm L=6 m; usunięto zbędne zadrzewienie i zakrzaczenie, a takŜe umocniono dno  
i skarpy rowu. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomo ści w Opolu. 
 Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w kwocie 163.518,32 zł. 

Wykonano przyłącza do budynków w ulicach: Grudzickiej 41, 50, Ludowej 32,  
Hellera 1a, Jagiellonów 2 i 22, Frankiewicza 29a o łącznej długości 200,53 mb, z rur 
kamionkowych ø0,16 mm oraz sieć o długości 37,23 mb ø 0,2 m. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Napieralskiego w Opolu. 

Zaplanowane środki w wysokości 420.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w kwocie 297.854,90 zł. 

Wykonano renowację istniejącego kanału sanitarnego rękawem z PE o ø 0,3 m  
o długości 115 mb, kanalizację sanitarną z rur kamionkowych ø 0,2 m długości 108,98 mb, 
przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji nr 41 dz. Nr 842 przy ul. Napieralskiego oraz  
nr  22, 24 przy ul. Ligudy z rur PVC ø 0,16 m o łącznej długości 16,90 mb. 
 
Przebudowa drogi w zakresie budowy kanalizacji desz czowej w ul. M. Skłodowskiej-
Curie. 

Zaplanowane środki w wysokości 210.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w kwocie 128.100 zł. 
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Wykonano kanalizację deszczową z rur PP ø 0,3 m o długości 78,35 mb, kanalizację 
deszczową z rur PP ø 0,2 m o długości 38,44 mb, kanalizację deszczową z rur PP ø 0,4 m  
o długości 61,47 mb oraz uzbrojenie – studnie ściekowe i rewizyjne. 
 
Przebudowa rowu R-12 polegaj ąca na jego uszczelnieniu na długo ści 120 mb. 

Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł (w całości środki budŜetowe), nie 
zostały wykorzystane. 

Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowego pozwolenia wodno-prawnego, które 
otrzymano w listopadzie 2010 r., jak równieŜ ze względu na niekorzystne warunki 
atmosferyczne, brak było moŜliwości do zrealizowania tego zadania.  

PowyŜsze zadanie zrealizowane zostanie w roku 2011. 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przył ączami do budynków mieszkalnych  
w ul. Wiejskiej 2 i ul. Pu Ŝaka 1. 

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w kwocie 63.936,55 zł. 

Przeprojektowano sposób wykonania przyłączy na metodą bezwykopową, aby nie 
naruszyć wykonanej w 2009 roku nowej nawierzchni jezdni. Wykonano kanalizację sanitarną 
z rur PVC ø 0,16 mm o łącznej długości 90,30 mb. 
 
GOSPODARKA ODPADAMI 
 
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instala cji do utylizacji odpadów 
ulegaj ących biodegradacji na terenie Miejskiego Składowisk a Odpadów. 

Zaplanowane środki w wysokości 130.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w kwocie 63.390 zł. 
 Zapłacono za opracowanie „Koncepcji techniczno–technologicznej budowy Zakładu 
Przetwarzania Odpadów przy Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu ze szczególnym 
uwzględnieniem instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów” oraz za pełnienie funkcji 
inwestora zastępczego przy realizacji zadania z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. 
 
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 
 
Przebudowa fontanny na Pl. Wolno ści. 
 Zaplanowane środki w wysokości 285.200 zł (w całości środki budŜetowe), 
wykorzystano w kwocie 285.197,27 zł. 
 Wykonano przebudowę fontanny, ułoŜono nowe płytki, nową cembrowinę kamienną, 
oświetlenie fontanny. Zmodernizowano instalację wodociągową, przełoŜono nawierzchnię 
placu z kostki kamiennej wokół fontanny, a takŜe wykonano dodatkową studzienkę i korektę 
nawierzchni w celu odwodnienia nawierzchni chodników. 
 
Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wr az z dokumentacjami. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 155.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 152.443,88 zł. 

Opracowano studium wykonalności projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku na 
Wyspie Bolko”. Wykonano zabezpieczenie terenu uŜytku ekologicznego pn. „Kamionka 
Piast”, opracowano dokumentację projektową na budowę fontanny oraz na 
zagospodarowanie skweru przy Placu Piłsudskiego, jak równieŜ wykonano projekt 
budowlano-wykonawczy przebudowy terenu zieleni przy Placu Mickiewicza. 
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SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 
 
Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej – Sch ronisko dla Bezdomnych 
Zwierz ąt. 

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w całości. 

Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 
 
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 
 
Doświetlenie ulic. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
wykorzystano w kwocie 280.162,50 zł. 

Wykonano doświetlenie ulic: Kolejowej, Walecki, Marka z Jemielnicy, Granicznej, 
Oświęcimskiej (bocznej), Korfantego, Hutniczej i Słonecznej. 
 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości  14.075.819 zł (w tym środki budŜetowe 
w wysokości 6.538.867 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 7.536.952 zł), wykorzystano 
w kwocie 11.783.275,77 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 5.457.828,42 zł i środki 
pozabudŜetowe w kwocie 6.325.447,35 zł), z przeznaczeniem na realizację poniŜszych 
zadań: 
 
Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.806.971 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 3.070.019 i środki pozabudŜetowe w wysokości 3.736.952 zł), zostały  
wykorzystane w kwocie 6.149.311,96 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 2.412.466,75 zł  
i środki pozabudŜetowe w kwocie 3.736.845,21 zł). 

W ramach realizacji zadania wybudowano: sieć wodociągową w ul. Tarnopolskiej  
i ul. Krzemienieckiej z rur PE-HD ø110 mm o długości 285,27 mb, ø90 mm o długości 22,80 
mb, ø280 mm o długości 157,55 mb, ø160 mm o długości 430,26 mb,  w ul. Bielskiej ø160 
mm o długości 202,16 mb, ø90 mm o długości 1,85 mb; sieć kanalizacji sanitarnej  
w ul. Tarnopolskiej z rur kamionkowych ø0,2 m o długości 415,71 m, z rur PVC ø0,16 m  
o długości 101,76 mb, w ul. Tarnopolskiej i Krzemienieckiej z rur kamionkowych ø0,2 m  
o długości 287,83 mb, z rur PVC ø0,16 m o długości 4,20 mb, w ul. Bielskiej z rur 
kamionkowych ø0,2 m o długości 151,71 mb, ø0,16 o długości 63,23 mb; sieć kanalizacji 
deszczowej w ul. Tarnopolskiej z rur betonowych ø0,4 m o długości 136,88 mb, z rur PVC 
ø0,315 m  o długości 41,47 mb, z rur ø0,2 o długości 93,92 mb, z rur ø0,16 o długości 53,00 
mb, w ul. Tarnopolskiej i Krzemienieckiej z rur betonowych ø0,4 m o długości 141,08 mb, 
ø0,3 m o długości 98,03 mb, z rur PVC ø0,2 m o długości 24,80 m, ø0,16 m o długości 23,43 
mb, w ul. Bielskiej z rur betonowych ø0,3 m o długości 91,76 mb, z rur PVC ø0,25 m  
o długości 7,30 mb, w ul. Lwowskiej z rur PVC ø0,25 m o długości 14,65 mb z rur ø0,16 m  
o długości 8,35 mb. Ponadto wykonano przewiertem metodą mikrotunelingu 43,0 mb 
kanalizacji deszczowej ø 0,315 mm PCV. Zakres ten wykonany był przez Wydział Inwestycji 
Miejskich. 

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego drogowego i aktualizację projektu 
organizacji ruchu; w zakresie etapu II, zadania III wykonano drogi o powierzchni 2.585 m2,  
w tym: w ul. Lwowskiej o długości 210 mb, w ul. Kresowej o długości 214,5 mb,  
w ul. Halickiej o długości 134,62 mb, chodniki, zjazdy i miejsca postojowe o powierzchni 
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2.238 m2, ścieŜkę rowerową o długości 191,0 mb, powierzchni 477 m2, wpusty 
odwodnieniowe oraz oświetlenie uliczne; w zakresie zadania II wykonano drogi o pow. 
7.661,32 m2, w tym: w ul. Tarnopolskiej o długości 536,05 mb, w ul. Bielskiej o długości 
212,95 mb, w ul. Nr 4 (bez nazwy) o długości 184,30 mb, w ul. Nr 2 (bez nazwy) o długości 
62,52 mb, chodniki, zjazdy i miejsca postojowe o pow. 7.615,60 m2, ścieŜkę rowerową  
o długości 212,95 mb, pow.  537,04 m2, oraz wpusty odwodnieniowe i oświetlenie uliczne. 
Zakres ten wykonany był przez Miejski Zarząd Dróg.  
 
Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Wrocławskiej – Kok ota w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.189.832 zł  (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 389.832 zł i pozabudŜetowe w wysokości 3.800.000 zł), wykorzystano  
w kwocie 2.728.584,94 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 139.982,80 zł i środki 
pozabudŜetowe w kwocie 2.588.602,14 zł). 

Wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami ø32÷160mm o długości  
2.400,0 mb, kanalizację sanitarną wraz z przyłączami ø0,16÷0,2m o długości 1.870,0 mb, 
kanalizację deszczową wraz z przyłączami ø0,16÷0,4m o długości 3.000,0 mb. Zakończono 
takŜe prace projektowe przy dokumentacji z zakresu prac drogowych. 

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2011 r. 
 
Dokumentacja przyszło ściowa. 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 322.300 zł (w całości środki budŜetowe) 
wykorzystano w kwocie 259.572 zł na opracowanie następujących dokumentacji: 

- Projekt budowlany i wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w ul. Kolonijnej; 

- Zamienna dokumentacja projektowa obejmująca zmianę trasy kanału deszczowego 
oraz zmianę lokalizacji urządzeń podczyszczających na działce Nr 1034/43, km 5 
obręb Bierkowice;  

- Wydruk dodatkowych egzemplarzy Projektu budowlanego budowy odcinka sieci 
wodociągowej w rejonie ul. Arki BoŜka – dokumentację przekazano do WiK Sp. z o.o. 
do realizacji; 

- Projekt podczyszczania ścieków opadowych z ul. Piastowskiej w Opolu z elementami 
renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej, w związku z przebudową drogi  
i remontem kanalizacji deszczowej w tej ulicy; 

- Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 74, 74a i 76 przy  
ul. Partyzanckiej w Opolu; 

- Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Bassego 9-9a w 
Opolu; 

- Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy  
ul. Wiejskiej 2 i PuŜaka 1 w Opolu; 

- Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków przy 
ul. Spokojnej 1 i 1a w Opolu; 

- Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy  
ul. Cmentarnej w Opolu; 

- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kładki pieszej pod mostem kolejowym  
w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu; 

- Projekt wykonawczy awaryjnego uszczelnienia wałów Metalchem w Opolu  
– Grotowicach; 

- Ekspertyza stanu technicznego wałów Metalchem w Opolu – Grotowicach; 
- Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej 18 w Opolu; 
- Projekt oświetlenia ul. Hutniczej  w Opolu; 



Załącznik nr 1 - część opisowa sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 r. 

 

           Strona 185 z 212 

 
 

- Aktualizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa 
oświetlenia ul. Walecki, Marka z Jemielnicy i Granicznej w Opolu; 

- Aktualizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.„Budowa 
oświetlenia ul. Rejtana, Kolejowa  w Opolu; 

- Projekt budowy oświetlenia ul. Ściegiennego w Opolu; 
- Projekt budowy oświetlenia ul. Mały Rynek w Opolu; 
- Projekt budowy oświetlenia w ul. Korfantego w Opolu; 
- Projekt budowy oświetlenia ul. Leśnej, Tysiąclecia, Jesiennej, Suchoborskiej, 

Obrońców Pokoju, Środkowej, Poprzecznej, JeŜynowej, Jastrzębiej w Opolu. 
 

Środki na przej ęcie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie centrum handlowego przy 
ul. Wrocławskiej. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.360.000 zł (w całości środki 
budŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 1.359.038,31 zł na przejęcie wybudowanej 
kanalizacji deszczowej od firmy Espace Sp. z o.o. Ze względu na potrzeby miasta  
w zakresie budowy większych parametrów sieci niŜ potrzeba Centrum Handlowego 
„Karolinka”, w celu zapewnienia obsługi terenów przyległych do centrum, zawarte zostało 
porozumienie pomiędzy gminą Opole a Spółką ESPACE Warszawa Sp. z o.o. w sprawie 
zwrotu nakładów poniesionych na wybudowanie kanalizacji o zwiększonej przepustowości. 
Środki zostały wydatkowane zgodnie z zawartym porozumieniem.  
 
Przebudowa kanalizacji deszczowej zlewni wylotu W-4 P w ul. Koszyka. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 61.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości. 

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur betonowych ø0,8m o długości  
140,47 mb, ø0,6m o długości 116,98 mb, ø0,2m o długości 49,34 mb. 
 
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Armii K rajowej na odcinku wykonywania 
nowej jezdni w ramach przebudowy wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remontu 
wiaduktu Ŝelbetowego w ci ągu ul. Reymonta. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 148.722 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 148.721,62 zł. 
 Wykonano kanał deszczowy z rur WIPRO ø0,6m o długości 45,86 mb, ø0,4m  
o długości 137,92 mb, z rur PVC ø0,16m o długości 40,22 mb, studnie rewizyjne ø1200mm - 
szt. 2, studnie rewizyjne ø1500mm – szt. 2, wpusty uliczne – szt. 4 oraz przebudowę 
spustów rynnowych – szt. 4. 
 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i  ul. Rzecznej wraz z remontem 
sieci wodoci ągowej i drogi.  

Zaplanowane środki w wysokości 3.294 zł (w całości środki budŜetowe), 
wykorzystano w całości na opłatę pomiaru geodezyjnego powykonawczego i przestawienia 
punktu poligonowego. 
 
Rozbudowa urz ądzeń kanalizacji deszczowej. 
 Zaplanowane środki w wysokości 100.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w kwocie 99.995,46 zł. 
 Wykonano montaŜ separatora lamelowego ø1500mm z osadnikiem ø2000mm, 
studnię rewizyjną z kręgów betonowych ø1000mm oraz kanał z rur PVC ø0,315m o długości 
14,0 mb w ul. Piastowskiej. 
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Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania ogró dków działkowych „Chabry” 
oraz stabilizacji wód zbiornika „Silesia” zlokalizo wanego w Opolu na styku ulic 
Luboszyckiej i K ępskiej. 
 Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł (w całości środki budŜetowe), nie zostały 
wykorzystane. 
 Ze względu na przedłuŜenie terminu wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu nie było 
moŜliwe wykonanie dokumentacji w terminie. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2011. 
 
Realizacja zada ń z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przet warzania 
danych zwi ązanych z dost ępem do informacji o środowisku. 
 Zaplanowane środki w wysokości 73.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w kwocie 71.812,05 zł. 

Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa do pracy w terenie, sprzęt pomiarowy wraz z oprogramowaniem (GPS, laserowy 
dalmierz) i drukarkę. Dla potrzeb opracowania mapy akustycznej wykonano uzupełnienie  
i aktualizację danych znajdujących się w Systemie Informacji Przestrzennej miasta Opola. 
 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i  ul. Rzecznej wraz z remontem 
sieci wodoci ągowej i drogi – etap II. 

Zaplanowane środki w wysokości 430.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
wykorzystano w kwocie 383.738,90 zł. 

Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski branŜy drogowej. Wykonano 
przebudowę jezdni ul. Dunikowskiego na odcinku 167 mb o powierzchni 739,58 m2, 
wybudowano chodniki o powierzchni 404,47 m2 oraz zjazdy o powierzchni 55,60 mb. 
 
Zabezpieczenie skarpy lewobrze Ŝnej rowu VIII b poni Ŝej ul. Lawendowej w Opolu. 

Zaplanowane środki w wysokości 69.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w kwocie 66.522,53 zł na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
zabezpieczenia skarpy, a takŜe innych niezbędnych robót, zgodnie z dokumentacją. 

 
Remonty sieci kanalizacji deszczowej. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 451.700 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie  451.684 zł. 

PowyŜsze środki przeznaczono na wykonanie remontów kanałów deszczowych  
w ul. Piastowskiej metodą bezwykopową „Trolining”. 
 
XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.783.793  zł (w tym środki budŜetowe 
w wysokości 7.092.858 zł i pozabudŜetowe w wysokości 23.690.935 zł), wykorzystano  
w kwocie 24.690.225,54 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 5.305.459,23 zł i środki 
pozabudŜetowe w kwocie 19.384.766,31 zł) z przeznaczeniem na realizację następującego 
zakresu rzeczowego:  
 
DOMY  I  OŚRODKI  KULTURY,  ŚWIETLICE  I  KLUBY 
 
Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki  po przez przebudow ę Amfiteatru 
Tysi ąclecia w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.327.012 zł (w tym środki budŜetowe 
w wysokości 2.077.389 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 14.249.623 zł), zostały 
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wykorzystane w kwocie 11.686.571,63 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 1.078.523,76 zł 
i środki pozabudŜetowe w kwocie 10.608.047,87 zł). 

Wykonano: na scenie – Ŝelbetowe ściany wewnętrzne i zewnętrzne podscenia, 
Ŝelbetowy strop podscenia, izolację przeciw wodną oraz cieplną ścian zewnętrznych 
podscenia, częściowe obsypanie ścian zewnętrznych podscenia, konstrukcję stalową 
zadaszenia sceny wraz z pokryciem blachą trapezową i izolacją akustyczną; na widowni  
– wymianę gruntu pod ławy fundamentowe widowni na poziomie sceny, podkłady z chudego 
betonu pod ławy fundamentowe na poziomie sceny, izolację poziomą na chudym betonie 
j.w., zazbrojono i wylano 90% ław fundamentowych wraz z montaŜem prefabrykatów, 
rozpoczęto montaŜ krzesełek na widowni; na placu manewrowym zakończono ratunkowe 
badania archeologiczne na stanowisku nr 2 i teren badań przekazano wykonawcy robót; 
trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni w rejonie ul. Barlickiego, wykonaniem 
podbudowy i nawierzchni placu manewrowego oraz ciągów pieszych; Budynek Obsługi 
Widzów (BOW) – rejon płyty P-III - wykonano Ŝelbetową płytę P-III, Ŝelbetowe słupy i ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne do poziomu +4,18, strop Ŝelbetowy oraz podciągi na poziomie 
+4,18, Ŝelbetowe ściany i słupy zewnętrzne i wewnętrzne  do poziomu +8,0, wykonano strop 
Ŝelbetowy poz. +13; rejon płyty P-II - wykonano wymianę gruntu, podkład z chudego betonu 
oraz izolację poziomą płyty P-II, Ŝelbetową płytę P-II, w osi III Ŝelbetową ścianę zewnętrzną 
oraz słupy do poziomu +4,18, strop Ŝelbetowy poz. +13, rozpoczęto montaŜ konstrukcji 
stalowej pawilonów gastronomicznych poz. +8 i +13; rejon płyty P-I - wykonano wymianę 
gruntu, podkład z chudego betonu oraz izolację poziomą płyty P-I, Ŝelbetową płytę P-I, 
Ŝelbetowe ściany i słupy zewnętrzne w osi I i III do poziomu +4,18, strop Ŝelbetowy poz. +13, 
rozpoczęto montaŜ konstrukcji zadaszenia poz. +13, rozpoczęto montaŜ konstrukcji stalowej 
pomieszczenia reŜyserki;  Roboty elektryczne – wykonano uziomy budynku obsługi widzów, 
przełoŜono kable NN w rejonie placu manewrowego, wykonano prace związane z zasilaniem 
przepompowni ścieków, ułoŜono kable NN w rejonie sceny; wykonano mury oporowe przy 
przepompowni ścieków sanitarnych, klatce schodowej przy ul. Barlickiego oraz na widowni, 
wykonano Ŝelbetową konstrukcję zewnętrznych klatek schodowych.  

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2011 r. 
 
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Z espołu Pie śni i Tańca 
„Opole” przy Al. Przyja źni w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.643.496 zł (w całości środki 
budŜetowe), zostały wykorzystane w kwocie 1.583.649,61 zł. 

Wykonano roboty konstrukcyjne w istniejącym budynku i dobudowywanej klatce 
schodowej oraz nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi. Zamontowano 
stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną  oraz podkłady betonowe pod posadzki. Wykonano 
tynki renowacyjne w piwnicy, izolację pionową i poziomą ścian piwnic, sufity podwieszone, 
tynki wewnętrzne elewacje zewnętrzne, instalację c.o. z próbą na gorąco, instalację wodno-
kanalizacyjną i elektryczną podtynkową. W wyniku przebudowy wykonano budynek  
o kubaturze 4.945,30 m3 i pow. uŜytkowej 938,90 m2, wyposaŜony w kotłownię gazową.  
 
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 
 
Budowa klatki schodowej w budynku Miejskiego O środka Kultury przy ul. Piastowskiej 
w Opolu. 

Zaplanowane środki w wysokości 15.000 zł (w całości środki budŜetowe), nie zostały 
wykorzystane. 

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki wszczęło procedurę uzyskania opinii prawnych 
niezbędnych do podjęcia działań ze względu na uchylanie się projektantów (właścicieli praw 
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autorskich do budynku zaplecza), od realizacji zlecenia opracowania projektu klatki 
schodowej, która miałaby połączyć podscenie przebudowywanego Amfiteatru Tysiąclecia. 
 
GALERIE  I  BIURA  WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH 
 
Przebudowa z adaptacj ą i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy   
ul. Ko śnego 32a ł ącznie z wyposa Ŝeniem budynku. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.716.000 zł, (w tym budŜetowe  
w wysokości 1.060.000 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 656.000 zł), zostały 
wykorzystane w kwocie 1.715.116,77 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 1.059.356,78 zł  
i środki pozabudŜetowe w kwocie  655.759,99 zł). 

Przebudowano wraz z adaptacją i remontem budynek przy ul. Kośnego 32a na cele 
kulturalne. PowyŜsze środki wydatkowano m.in na pełnienie nadzoru autorskiego  
i inwestorstwo zastępcze, a takŜe na doświetlenie zewnętrzne budynku. Zakupiono 
wyposaŜenie, tj. sieć telewizyjną, strukturalną i telefoniczną, meble, mechaniczną instalację 
nawiewno–wywiewną do pracowni plastycznej, sprzęt multimedialny, sprzęt fotograficzny do 
pracowni fotograficzno–filmowej, sprzęt komputerowy oraz sprzęt do pracowni plastycznej.  
 
Galeria Sztuki Współczesnej – zakup samochodu dosta wczego. 

Zaplanowane środki w wysokości 132.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w całości na zakup samochodu. 
  
BIBLIOTEKI 
 
Miejska Biblioteka Publiczna – zakup samochodu. 

Zaplanowane środki w wysokości 18.000 zł (w całości środki budŜetowe), zostały 
wykorzystane w całości na zakup samochodu. 
 
MUZEA 
 
Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.000.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 495.269,82 zł. 

PowyŜsze środki przeznaczono na wykonanie stropu dzielącego poziom +4, schody 
wewnętrzne, wachlarzowe oraz ścianki działowe.  
 
Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego z przezn aczeniem na przygotowanie 
stałej ekspozycji „Opole, gród, miasto, stolica reg ionu” przez Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 44.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości. 
 Zakupiono eksponaty związane ze stałą wystawą historyczną pn. „Opole gród, 
miasto, stolica regionu”. 
 
Remont pomieszcze ń Muzeum Polskiej Piosenki przeznaczonych na magazyn   
i pracowni ę do udost ępniania zbiorów. 

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 140.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 135.188,20 zł. 

Wzmocniono stropy i wyremontowano pomieszczenia Muzeum Polskiej Piosenki  
w Opolu przy Placu Kopernika 1. 
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OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 
 
Iluminacja murów obronnych przy ul. Ks. S. Baldego.  
 Zaplanowane środki finansowe w kwocie 120.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
wykorzystano w kwocie 115.778 zł na dokończenie iluminacji zabytkowych murów obronnych 
wraz z basztą przy ul. Ks. Baldego. 
 
POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ 
 
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzi bę Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu. 

Zaplanowane środki w wysokości 9.553.285 zł (w tym budŜetowe w wysokości 
782.973 zł i pozabudŜetowe w wysokości 8.770.312 zł), zostały wykorzystane w kwocie 
8.689.655,91 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 583.697,46  zł i pozabudŜetowe w kwocie 
8.105.958,45 zł). 

Wykonano: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku na siedzibę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej o kubaturze 10.742,00 m3, powierzchni uŜytkowej 2.371,2 m2. Budynek 
wyposaŜono w instalację wodno-kanalizacyjną, c.o. wentylację, klimatyzację, instalację 
elektryczną i słaboprądową. Zakupiono wyposaŜenie, tj. meble, regały, sprzęt komputerowy 
wraz z oprogramowaniem. Wykonano oznakowanie pomieszczeń biblioteki. WyposaŜono 
bibliotekę w instrukcje i sprzęt ppoŜ., system telewizji uŜytkowej oraz w system 
przeciwwłamaniowy i antynapadowy. 

 
Wykonanie multimedialnego kiosku festiwalowego. 

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 50.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 49.995,60 zł. 

Multimedialny kiosk festiwalowy został zamontowany w Rynku przed Ratuszem. 
 
Wykonanie popiersia Piotra Wysockiego. 

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 25.000 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 10.000 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 15.000 zł), zostały wykorzystane 
w całości. 

Popiersie zostało wykonane i odsłonięte na terenie Jednostki Logistycznej w rocznicę 
Nocy Listopadowej. 
 
XV. OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY  
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.440.600 zł (w tym środki budŜetowe  
w kwocie 2.946.600 zł i środki pozabudŜetowe w kwocie 1.494.000 zł), zostały wykorzystane  
w kwocie 4.081.908,02 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 2.587.908,02 zł i środki 
pozabudŜetowe w kwocie 1.494.000 zł) na realizację poniŜszego zakresu rzeczowego: 
 
OGRODY  BOTANICZNE  I ZOOLOGICZNE 
 
Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu  Zoologicznego. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.100.000 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 606.000 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 1.494.000 zł), zostały 
wykorzystane w całości. 
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 Wykonano budynek socjalno–sanitarny dwupiętrowy, niepodpiwniczony  
z dwuspadowym dachem i uŜytkowym poddaszem. Powierzchnia zabudowy 442,98 m2, 
powierzchnia uŜytkowa 1.074,10 m2, kubatura 4.547,19 m3. 

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2012 r. 
 
Współpraca ZOO w Ołomu ńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
nie zostały wykorzystane.  

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Republika Polska.  Przetarg na realizację zadania 
ogłoszony został w miesiącu grudniu 2010 r. Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji 
do 2013 r. 
 
Zakup piły tarczowej. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 8.449,18 zł na zakup wielofunkcyjnej piły tarczowej  
do warsztatu stolarskiego. 
 
Modernizacja schroniska fok wraz z opracowaniem dok umentacji. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 521.600 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 521.280,20 zł. 

PowyŜsze środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej, 
wykonanie budynku kwarantanny oraz na modernizację technologii uzdatniania wody  
w basenie dla fok. 
 
Budowa wybiegów dla du Ŝych kotów wraz z opracowaniem dokumentacji. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 437.700 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 317.146,30 zł. 
 Uzyskano pozwolenie Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac na terenie 
zabytkowej nieruchomości, a takŜe pozwolenie na budowę. Wykonano prace na rzecz 
budowy schroniska dla kotów duŜych, tj. roboty ziemne (wykop, poduszka Ŝwirowa, chudy 
beton pod płytę fundamentową), fundament płytowy z Ŝebrem odwróconym, ścianę 
Ŝelbetową do poziomu „zero”.  
 
Adaptacja pomieszcze ń w budynku odchowalni na ekspozycj ę płazów ( Ŝab). 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 422.929,88 zł. 
 Wykonano roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i elektryczne. 
 
Ogród Zoologiczny – zakup samochodu dostawczego do przewozu towarów 
zaopatrzeniowych oraz transportu zwierz ąt. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 213.300 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 180.183,84 zł na zakup przedmiotowego pojazdu. 
  
Ogród Zoologiczny – opracowanie dokumentacji modern izacji schroniska dla zwierz ąt 
– nosoro Ŝec biały. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości na realizację przedmiotowego zadania. 
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Ogród Zoologiczny – przebudowa dachów antylopiarni i ambulatorium. 
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 188.000 zł (w całości środki budŜetowe), 

zostały wykorzystane w całości. 
Przebudowa dachów pozwoliła na uzyskanie dodatkowej powierzchni uŜytkowej. 

Dzięki przedzieleniu stropem, uzyskane poddasze uŜytkowe przeznaczone zostanie na 
boksy dla zwierząt. W istniejącym dachu wykonano dodatkowe otwory okienne zwiększające 
oświetlenie poddasza. Zaadoptowana powierzchnia poddasza wynosi 174,6 m2. 
 
Ogród Zoologiczny – opracowanie dokumentacji modern izacji dachu w budynku 
pelikanów. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie  8.449,18 zł. 
 PowyŜsze środki przeznaczono na  opracowanie dokumentacji projektowej. 
 
Zakup systemu do identyfikacji zwierz ąt. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 14.998,68 zł. 
 Zakupiono system, na który składa się: czytnik mikroczipów – 1 szt.,  
implantery – 5 szt. i  transpondery – 500 szt. 
 
Wykonanie koncepcji wielobran Ŝowej przebudowy i rozbudowy istniej ącej szklarni na 
wystawow ą szklarni ę roślin i zwierz ąt tropikalnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
i wizualizacj ą. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 62.708 zł. 

Wykonano koncepcję wielobranŜową oraz mapy do celów projektowych. 
 

Budowa wybiegu Rosomaka. 
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł (w całości środki budŜetowe), 

zostały wykorzystane w kwocie 161.999,99 zł. 
Wykonano ogrodzenie ze słupów osadzonych na kotwach typu HILTI o wysokości 

muru oporowego od powierzchni terenu 1,5 m, wysokość ogrodzenia 3,0m. 
 
Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne sprz ętu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 75.762,77 zł. 

Zakupiono 2 pojazdy elektryczne i pompę. 
 
XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
            Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.949.293 zł (w tym środki budŜetowe 
w wysokości 5.867.063 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 19.082.230 zł) wykorzystano  
w kwocie 21.521.687,81 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 4.372.949,29 zł  
i pozabudŜetowe w kwocie 17.148.738,52 zł) na realizację następujących zadań: 
 
OBIEKTY SPORTOWE  
 
Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Polite chniki Opolskiej przy  
ul. Prószkowskiej w Opolu. 
 Zaplanowane środki w wysokości 740.000 zł (w tym środki budŜetowe w wysokości 
592.000 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 148.000 zł), wykorzystano w kwocie 
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534.614,20 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 427.700,72 zł i środki pozabudŜetowe  
w kwocie 106.913,48 zł) na wykonanie koncepcji, mapy do celów projektowych, 
dokumentacji geologicznej i projektu budowlanego. 

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2013 r. 
 
Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.452.513 zł (w tym środki budŜetowe 
w wysokości 3.551.283 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 12.901.230 zł), wykorzystano 
w kwocie 15.800.097,44 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 3.254.795,54 zł i środki 
pozabudŜetowe w kwocie 12.545.301,90 zł). 

Wykonano trzy pełnowymiarowe boiska do piłki noŜnej, w tym jedno ze sztuczną 
nawierzchnią, a takŜe budynek klubowy z pełnym zapleczem. Zakupiono wyposaŜenie 
biurowe i sprzęt do konserwacji boisk. Zamontowano trybuny przenośne przy jednym  
z boisk, jak równieŜ wykonano boisko piaskowe do sportów plaŜowych. 

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2011 r. 
 
Zwiększenie atrakcyjno ści turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowan ie 
terenów wzdłu Ŝ Odry. 
 Zaplanowane środki w wysokości 6.000.000 zł (w tym środki budŜetowe w wysokości 
300.000 zł i środki pozabudŜetowe w wysokości 5.700.000 zł), wykorzystano w kwocie 
4.561.817,72 zł (w tym środki budŜetowe w kwocie 65.294,58 zł i środki pozabudŜetowe  
w kwocie 4.496.523,14 zł). 
W ramach tej inwestycji realizowane były następujące zadania: 

1. Rewaloryzacja Parku Pasieka (Nadodrzańskiego) w Opolu.  
Wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze; przebudowę alejek parkowych; 
oświetlenie aleje, linie energetyczne; wykonano tereny zielone; drzewostan. 

2. Remont i przebudowa bulwarów spacerowych wzdłuŜ rzeki Odry.  
Wykonano odcinek II od ul. Św. Jacka, wzdłuŜ prawego brzegu rzeki Odry do plaŜy 
miejskiej przy zbiorniku wodnym (wyrobisko cementowni Bolko I). 

3. Zagospodarowanie nabrzeŜy kanału Młynówka w Opolu. 
Wykonano wycinkę drzew. 

Zadanie ujęte jest w WPF z terminem realizacji do 2012 r. 
 
Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Czaplaka. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.333.000 zł (w tym środki budŜetowe  
w wysokości 1.000.000 i środki pozabudŜetowe w wysokości 333.000 zł), zostały 
wykorzystane w kwocie 223.899,99 zł (w całości środki budŜetowe). 

Wykonano projekt techniczny, dokonano niezbędnych rozbiórek i niwelacji terenu 
oraz wykonano i posadowiono budynek sanitarny. Realizacja zadania kontynuowana jest  
w 2011 roku. 
 
Budowa boiska sportowego przy ul. Bielskiej w ramac h programu „Moje boisko Orlik 
2012”. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 169.580 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w całości. 

Wykonano chodnik i schody z kostki, drenaŜ opaskowy, zamontowano odwodnienie 
liniowe wraz z włączeniem do kanalizacji deszczowej. Wykonano elementy trybun wraz  
z siedziskami z bali drewnianych, wyplantowano oraz wyprofilowano skarpy poprzez 
obsianie trawą oraz wykonano opaski z kamienia wokół kompleksu boisk. 
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Wykonanie modernizacji telewizji przemysłowej. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
wykorzystano w kwocie 59.999,60 zł. PowyŜsze środki przeznaczono na zwiększenie ilości 
kamer w celu podniesienia bezpieczeństwa obiektów w związku z powtarzającymi się 
kradzieŜami i dewastacją.  
 
Dofinansowanie stadionu ŜuŜlowego do wymogów organizacji eliminacji do 
Mistrzostw Europy na ŜuŜlu poprzez zakup i monta Ŝ sygnalizatora startowego  
i licznika czasu oraz o świetlenia parku maszyn. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.200 zł (w całości środki budŜetowe), 
wykorzystano w kwocie 9.101,20 zł. Wykonano dodatkowe oświetlenie parku maszyn, 
sygnalizację świetlną startu oraz licznik czasu w punkcie sędziowskim. 
 
Podł ączenie budynku klubowego na boisku w Groszowicach d o kanalizacji sanitarnej. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
wykorzystano w kwocie 13.440,00 zł. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz 
podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej. 
 
Adaptacja budynku magazynowego na szatni ę zawodników na stadionie ŜuŜlowym 
przy ul. Wschodniej w Opolu. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
wykorzystano w kwocie 64.904,10 zł. 

Wykonano pomieszczenie szatni oraz zaplecze socjalne (umywalki, prysznice, 
toalety) dla zawodników na stadionie ŜuŜlowym. 
 
OBIEKTY SPORTOWE 
 
Tereny rekreacyjne Opole – Bierkowice – wymiana sto larki okiennej. 
 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł (w całości środki budŜetowe), 
zostały wykorzystane w kwocie 84.233,56 zł. 
 Wykonano wymianę stolarki okiennej na stolarkę z PCV w hali aukcyjnej. 

 
7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA W ŁASNE  
 

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dotacje na zadania własne dla miasta 
Opola w kwocie 11.845.861 zł, które zostały wykonane w wysokości 11.773.894,19 zł,  
co stanowi 99,4% planu. Największe dofinansowanie odnotowano w dziale 852 – Pomoc 
społeczna, kwota 5.445.507,64 zł, co stanowiło 46,3% ogółu. Najmniejsze dofinansowanie 
dotyczyło zadań realizowanych w dziale 851 – Ochrona zdrowia i obejmowało kwotę  
37.000 zł.  
Szczegółowe dane liczbowe w zakresie dotacji podano w załączniku nr 5 i obejmowały one 
następujące pozycje: 
 
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ 
 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na praw ach powiatu 

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w wysokości  
3.000.000 zł i stanowiły dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa  
ul. Piastowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego”.  
Wydatki dotyczące realizacji tego zadania zostały omówione oddzielnie. 
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Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w wysokości 
1.201.893,94 zł i stanowiły dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa  
ul. Berkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 
Wydatki dotyczące realizacji tego zadania zostały omówione oddzielnie. 
 
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 

W rozdziale tym środki dotacji zostały wydatkowane w wysokości 1.234.297,45 zł, 
przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni 
obwodnicy północnej na odcinku od ulicy Partyzanckiej do mostu n/rz Odrą”. Dotację 
wykorzystano w 100% m.in. na wymianę nawierzchni, utwardzenie poboczy, wykonanie 
oznakowania poziomego.  
 
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 
 
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych  

W rozdziale tym zrealizowano dotacje w wysokości łącznej 377.289,75 zł, realizując 
plan roczny w 100%. Dotacje wykorzystano z przeznaczeniem m.in. na potrzeby usuwania 
skutków powodzi, a najwięcej na zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 235.584,90 zł 
(m.in. worków, piasku i paliwa), zakup usług pozostałych (usługi transportowe – transport 
piasku na miejsce powodzi, wywóz odpadów z terenów zalanych, wypompowanie wody)  
– kwota 74.708 zł oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych członków Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnej – kwota 66.996,85 zł. 
Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego. 
 
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

W rozdziale tym środki dotacji przeznaczono na realizację rządowego programu 
wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych  
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Otrzymana dotacja  
w wysokości 60.000 zł wydatkowana została w 100% na zakup pomocy naukowych  
i dydaktycznych dla sześciu szkół podstawowych. 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalno ść 

W ramach tego rozdziału realizowane zostały wydatki związane ze sfinansowaniem 
prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków 
nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego. Otrzymana dotacja w wysokości  
10.560 zł wydatkowana została w 75.9%, tj. kwota 8.010,78 zł. 
 
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 

 
Rozdział 85178 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych  

W rozdziale tym ujęto kwotę 37.000 zł, którą w całości przeznaczono na 
odkomarzanie obszarów zalanych na terenie miasta Opola. 
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DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 
  
Rozdział 85201 – Placówki opieku ńczo – wychowawcze  

Zaplanowane środki dotacji celowej państwa w tym rozdziale w kwocie 1.250 zł 
została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracownika socjalnego. Dotacja 
wykorzystana została w 100% planu.  
 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.176.891,54 zł.  Wydatki 
bieŜące przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności:  

• Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 911.993,54 zł, która prawie 
w całości przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne pracowników; 

• Dom Pomocy Społecznej, prowadzony przez Zgromadzeni e Sióstr Piel ęgniarek  
III Reguły Św. Franciszka  jako dotację w kwocie 264.898 zł. Środki te przekazano 
głównie na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych 
przyjętych do tego Domu przed 1.01.2004 r. Środki te wykorzystane zostały na 
pokrycie wydatków bieŜących placówki.  

 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za osoby pobieraj ące 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestnicz ące w centrum integracji społecznej 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od miesiąca sierpnia zostało 
włączone do katalogu zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym. W roku 2010 na 
realizację ww. zadania otrzymano dotację w kwocie 98.020 zł, która została wykorzystana w 
wysokości 92.410,02 zł. W okresie sprawozdawczym bezpośrednio 225 świadczeniobiorcom 
oraz pośrednio – refundując  właściwym ośrodkom pomocy – 2 osobom  w miesiącu 
opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne.  

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł adki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe  

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym od 1 maja 2004 r. naleŜy 
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Od 2008 roku gminy otrzymują dotację 
celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w art. 38 ust.  
3 ustawy o pomocy społecznej, tj. 50% róŜnicy między: 

• kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, 
• kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. 

Plan wydatków na realizację tych zadań wyniósł po zmianach 1.074.000 zł, został  
zrealizowany w wysokości 1.060.330,18 zł, tj. w 98,7%, z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków okresowych, mając na względzie kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy 
korzystało miesięcznie 864 osób.  
 
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe  

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.054.051,43 zł, czyli 99,9% planu 
rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (przeciętnie w miesiącu  
277 osobom). Zasiłek  ten przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie 
pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do 
pracy, jeŜeli jej dochód (jak równieŜ dochód na osobę w rodzinie) jest niŜszy od kryterium 
dochodowego. 
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Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie  
Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach 

organizacyjnych przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 
250 zł. Dodatek przysługiwał tylko jeŜeli były spełnione równocześnie dwa warunki – musiał 
to być pracownik socjalny, który jednocześnie spędza 50% czasu w terenie. Zapewnienie 
środków na wynagrodzenia ośrodków pomocy społecznej naleŜy do zadań własnych gmin  
i powiatów. Dotacja powyŜsza nie obejmowała środków finansowych potrzebnych na wypłatę 
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na realizację ww. zadania otrzymano 
środki  
w wysokości 3.000  zł, które zostały wykorzystane w 100%.    
 
Rozdział 85219 – O środki pomocy społecznej  

Na bieŜące funkcjonowanie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał dotację, którą 
wydatkował w wysokości 1.303.338 zł, co stanowi 100% planu. Kwotę tą przeznaczono na 
wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalno ść 

Na realizację programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania” Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał dotację w wysokości 756.400 zł, która została 
wykorzystana w kwocie 754.236,47 zł, tj. w 99,7% planu. Pomocą w formie doŜywiania  
w 2010 r. objęto ogółem 2.711 osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał 150% 
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej. 
Z liczby 2.711  – ogółem osób objętych programem: 

• 457 osób korzystały z gorących posiłków (263 dzieci w szkołach oraz 194 osoby  
dorosłe – w Punkcie Socjalnym IKAR), 

• 2.254 osób otrzymywało pomoc w formie zasiłków celowych na zakup Ŝywności. 
 
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
 
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  

W roku 2010 otrzymano łącznie dotację w wysokości 456.904 zł, która została 
wykorzystana w kwocie 409.894,65 zł tj. 89,7% planu rocznego. PowyŜszą kwotę 
wydatkowano na:  

• stypendia dla uczniów  kwota 320.526 zł,  
• na wyprawkę szkolną dla uczniów kwota 79.368,65 zł, 
• na pomoc dla powodzian kwota 10.000 zł. 

 
8. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA Z LECONE  
 

W 2010 r. miasto Opole zaplanowało środki finansowe na realizację zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.947.053 zł, a ich wykonywanie 
zrealizowano w kwocie 35.596.857,71 zł tj. 99% planu.  
W realizowanych zadaniach podanych w załączniku nr 6, największą pozycję stanowią 
wydatki ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna, wynoszące 16.070.024,29 zł, tj. odpowiednio 
45,1% ogółu tych wydatków, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa kwota 11.943.999,19 zł, tj. odpowiednio 33,5% oraz w dziale  
851 – Ochrona zdrowia kwota 5.244.471,60 zł, tj. odpowiednio 14,7%.  
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NajniŜsze wydatki odnotowano w działach: 752 – Obronna narodowa – kwota  
7.500 zł, 801 – Oświata i wychowanie – kwota 6.250 zł (udział 0,1% w łącznych wydatkach),   
700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 76.935,31 zł (udział 0,2% w łącznych wydatkach),  
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 119.992,16 zł (odpowiednio 
0,3%), 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 145.804,09 zł (udział 0,4% w łącznych 
wydatkach), 710 – Działalność usługowa  – kwota 412.798,86 zł (udział 1,2% w łącznych 
wydatkach) oraz w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 559.614,30 zł (udział 1,6% w łącznych 
wydatkach). 
 

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatkowane zostały następujące środki 
finansowe: 
   
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
 
Rozdział 01095 – Pozostała działalno ść  

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 145.804,09 zł, 
tj. 89,5% planu rocznego, która przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na 
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Łączna 
liczba złoŜonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 147.  
 
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami  

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania realizowane przez Referat 
Nieruchomości Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 76.935,31 zł, tj. 95,6% planu 
rocznego. PowyŜszą kwotę wydatkowano na: 

• aktualizację opłat za trwały zarząd i uŜytkowanie wieczyste – kwota 6.796,61 zł, 
• udostępnienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa – kwota 1.557,01 zł, 
• przyjęcie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa – kwota 11.313,06 zł, 
• zbywanie nieruchomości – kwota 37.508,06 zł, 
• regulację stanów prawnych nieruchomości – 2.603,31 zł, 
• ustalenie wysokości odszkodowań za przyjęte drogi na rzecz jednostek 

samorządowych i Skarbu państwa, zwroty wywłaszczonych gruntów – 1.464 zł, 
• zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, utrzymanie 

porządku – szkolenia – kwota 15.693,26 zł. 
 
DZIAŁ 710 – DZIAŁANO ŚĆ USŁUGOWA 
 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 23.000 zł, tj. 100% planu.  
Ze środków tych wykonano opracowanie mapy zasadniczej w formie numerycznej dla 
obrębu ewidencyjnego Wójtowa Wieś. 
 
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w roku 2010 
wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 389.798,86 zł, tj. 99,9% planu rocznego, 
przy czym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydatkowano 
353.457,19 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu w wysokości 353.570 zł. 
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W ramach wydatków bieŜących wynagrodzenia i pochodne stanowią 90,6% całości 
wydatków. 
Pozostałą kwotę na wydatki bieŜące Inspektoratu w wysokości 36.341,67 zł przeznaczono 
na: 

• róŜne opłaty i składki dotyczące przede wszystkim ubezpieczenia, 
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
• podróŜe słuŜbowe krajowe, 
• zakup usług dostępu do sieci internet i opłaty telefoniczne, 
• opłaty za energię elektryczną i cieplną, 
• zakup usług pozostałych, 
• opłaty czynszowe, 
• szkolenia pracowników. 

W roku 2010 przeprowadzono 266 kontroli terenowych budów i obiektów budowlanych, 
rozpatrzono 214 wniesionych skarg i wniosków obywateli,  wydał 358 decyzji i postanowień 
wynikających z prowadzonych postępowań. Ponadto Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego współpracuje z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu 
Miasta Opola, Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz współdziała  
z organami samorządu wojewódzkiego i innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami.  
 
Rozdział 71078 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych  

W roku 2010 przyznano Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dotację  
w wysokości 7.600 zł z przeznaczeniem na prace związane z usuwaniem skutków powodzi, 
a w szczególności na ewentualne zlecenia dodatkowych kontroli budynków bądź obiektów, 
które ucierpiały w trakcie powodzi. Środki te nie zostały wykorzystane i zostały zwrócone  
w całości, gdyŜ prace związane z przeprowadzonymi dodatkowymi kontrolami budynków  
po powodzi zostały wykonane przez pracowników wcześniej niŜ przydzielona kwota dotacji.  
 
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 
Rozdział 75011 – Urz ędy wojewódzkie  

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 977.567 zł,  
tj. 100% planu rocznego. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej. 
 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe 

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 15.266,29 zł, tj. 98,5% planu  
z przeznaczeniem przede wszystkim na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 12.835 zł, 
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – kwota 1.949,67 zł, na zakup leków  
i materiałów medycznych – kwota 264,13 zł, składki  na fundusz pracy – kwota 122,35 zł, na 
zakup materiałów i wyposaŜenia – kwota 50 zł, oraz na zakup materiałów papierniczych do 
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – kwota 45,14 zł. 
 
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 16.634,62 zł,  
tj. 91,3% planu rocznego z przeznaczeniem m. in. na wypłatę dodatków spisowych dla 
Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminy oraz członka Gminnego Biura 
Spisowego kwota – 10.737,40 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 
5.193,08 zł.  
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DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
 
Rozdział 75101 – Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 20.406 zł na pokrycie kosztów 
prowadzenia  
i aktualizowania stałego rejestrów wyborców miasta Opola, a 91,6% tej kwoty, tj. 18.700 zł 
przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizującego te zadania. Pozostałą kwotę 
dotacji przeznaczono na zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji zadania. 
 
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej 

Wybory Prezydenta RP zostały przeprowadzone w dwóch turach, tj. w dniu  
20 czerwca 2010 r. i w dniu 4 lipca 2010 r. Na organizację wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 261.923,51 zł, tj. 96,5% planu. W tej kwocie 
największy udział mają diety członków obwodowych komisji wyborczych (kwota 143.460 zł). 
Pozostałe środki (kwota 118.463,51zł) przeznaczone zostały m.in. na obsługę obwodowych 
komisji wyborczych, w tym na obsługę informatyczną, aktualizację wyposaŜenia, łączność 
oraz na materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych.  
 
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw, wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refere nda gminne, powiatowe  
i wojewódzkie 

Wybory do Rady Miasta Opola zostały przeprowadzone 21 listopada 2010 r. 
natomiast wybory Prezydenta Miasta zostały przeprowadzone w dwóch turach, tj. w dniu  
21 listopada 2010 r. i w dniu 5 grudnia 2010 r. Wydatki związane z ww. zadaniem zleconym 
zostały zrealizowane zgodnie z załoŜonym planem. Na realizację zadania w tym rozdziale 
wydatkowano 277.284,79 zł, tj. 87,9% otrzymanej dotacji. W wydatkowanej kwocie 
największy udział mają diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu oraz 
obwodowych komisji wyborczych (kwota 148.335 zł). Pozostałe środki w kwocie  
128.949,79 zł zostały przeznaczone m.in. na obsługę obwodowych komisji wyborczych,  
w tym na obsługę informatyczną, aktualizację i sporządzenie spisów wyborców, wyposaŜenie 
i oznaczenie lokali wyborczych, transport, łączność oraz na materiały biurowe. 
 
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 

 
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 7.500 zł, tj. 100% 
planu, która przeznaczona została na pokrycie kosztów szkolenia obronnego dla kadry 
kierowniczej Urzędu Miasta Opola. 
 
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej 

Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej realizuje swoje zadania statutowe,  
tj. m. in. rozpoznanie zagroŜeń poŜarowych, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych  
w czasie poŜarów, klęsk Ŝywiołowych lub likwidacji miejscowych zagroŜeń, wykonywanie 
pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk Ŝywiołowych lub 
likwidacji miejscowych zagroŜeń przez inne słuŜby ratownicze, kształcenie kadr dla potrzeb 
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Państwowej StraŜy PoŜarnej i innych jednostek ochrony przeciwpoŜarowej oraz 
powszechnego systemu ochrony ludności i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ppoŜ.  
Państwowa StraŜ PoŜarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo  
– Gaśniczego (KSRG) mającego na celu ochronę Ŝycia, zdrowia, mienia lub środowiska. 
W 2010 r. na funkcjonowanie jednostki wydatkowano łączną kwotę 11.326.736,82 zł,  
co stanowi 99,9% planu rocznego. 
Wydatki związane z bieŜącym funkcjonowaniem Komendy były wydatkowane na: 
- wynagrodzenia i pochodne  9.372.624,40 zł tj. 82,7% wydatków;  
- pozostałe wydatki   1.954.112,42 zł tj. 17,2% wydatków.  
W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią wydatki osobowe 
niezaliczone do uposaŜeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom – kwota 532.134,20 zł, 
co stanowi 27,2% pozostałych wydatków, a w następnej kolejności wydatki na zakup 
materiałów i wyposaŜenia – kwota 366.328,18 zł, co stanowi 18,7% pozostałych wydatków, 
wydatki związane z zakupem energii – kwota 366.010 zł, tj. odpowiednio 18,7% oraz  
z zakupem usług pozostałych – kwota 85.094,67 zł, tj. odpowiednio 4,3%. 
 
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 617.262,37 zł, tj. 100% planu, przy czym 
na wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 393.967,12 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 
223.295,25 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz 
zwrot kosztów poniesionych przez jednostki KMPSP podczas działań związanych  
z usuwaniem skutków wichur i powodzi, które wystąpiły w 2010 r. 
Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie. 
 
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja 

Realizatorem zadania było Publiczne Gimnazjum Nr 4. Przyznaną dotację  
w wysokości 6.250 zł z przeznaczeniem na zapewnienie korzystania z usługi 
szerokopasmowego dostępu do internetu wykorzystano w 100%.  
 
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 
 
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne  oraz świadczenia dla osób  
nie obj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a takŜe na udzielenie świadczeń 
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowane zostały środki 
finansowe w łącznej wysokości 5.234.836,60 zł, tj. 100% planu w tym:  

• Powiatowy Urząd Pracy wydatkował kwotę 5.208.769 zł, tj. 100% planu,  
z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych, 

• Wydział Polityki Społecznej wydatkował kwotę 26.067,60 zł, tj. 95,7% planu,  
z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, przy czym na opłacenie składki zdrowotnej  dzieci  
z Pogotowia Opiekuńczego przeznaczono 17.269,20 zł, a Domu Dziecka kwotę  
8.798,40 zł. 

 
Rozdział 85195 – Pozostała działalno ść 

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 9.635 zł, tj. 96,7% z przeznaczeniem  
na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców 
innych niŜ ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy  
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z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie tych decyzji osoby 
nie ubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych. 
 
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA  
 
Rozdział 85203 – O środki wsparcia  

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieŜącym funkcjonowaniem  
dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, których zadaniem jest objęcie opieką  
i udzielanie pomocy tym mieszkańcom miasta, którzy z powodu choroby psychicznej bądź 
niepełnosprawności umysłowej, samodzielnie nie radzą sobie w Ŝyciu codziennym. 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” 
w Opolu przy ul. Stoi ńskiego  realizuje zadania związane z terapią zajęciową, z treningami 
umiejętności społecznych, psychoedukacją uczestników i ich rodzin oraz psychoterapią. 
Jednostka realizuje swoje zadania statutowe poprzez pomoc w codziennym Ŝyciu osobom 
chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie  
z typowymi zadaniami pojawiającymi się do wykonania kaŜdego dnia. Praca w oparciu  
o amerykański system, który realizowany jest w formie niezaleŜności uczestnika, jego 
indywidualnych zdolności, integracji społecznej w grupie i poza nią oraz najwaŜniejszą  
z realizowanych form w tym systemie to produktywność osób niepełnosprawnych. 
Na bieŜące funkcjonowanie Domu wydatkowano ogółem kwotę 630.523,95 zł, tj. 100% planu 
rocznego i wydatkowano na: 
- wynagrodzenia i pochodne    480.579,34 zł, tj. 76,2% ogólnej kwoty wydatków; 
- pozostałe wydatki     149.944,61 zł,  tj. 27,3% ogólnej kwoty wydatków.   
W ramach pozostałych wydatków, największą pozycje stanowią wydatki związane z: 

• zakupem usług remontowych – kwota 47.824,59 zł, tj. odpowiednio 31,9%, 
• zakupem środków Ŝywności – kwota 34.590,94 zł, tj. 23,1% pozostałych wydatków, 
• zakupem materiałów i wyposaŜenia – kwota 18.526,61 zł, tj. odpowiednio 12,4%. 
• zakupem usług pozostałych – kwota 16.849,73 zł, tj. odpowiednio 11,2%, 

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie. 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Miel ęckiego otrzymał dotację  
w wysokości 330.000 zł, przeznaczoną na funkcjonowanie środowiskowego domu 
samopomocy dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie realizowała 
Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z PoraŜeniem Mózgowym”, prowadząc 
zajęcia dla dzieci i młodzieŜy w zakresie treningu umiejętności samoobsługi, treningu 
zaradności Ŝyciowej i funkcjonowania w Ŝyciu codziennym, umiejętności społecznych  
i interpersonalnych. W zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczy 30 osób 
niepełnosprawnych.  
 
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałani a przemocy w rodzinie 

W 2010 r. na utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy  
w rodzinie, w ramach danego rozdziału, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 
415.500 zł i został zrealizowany w wysokości 410.318,51 zł, tj.  98,8%, przy czym 79,7% tej 
kwoty, tj. 326.914,90 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Kwota wydatkowana 
ogółem wyniosła 410.318,51 zł, tj. 98,8% planu, w tym: 

• opłaty stałe telekomunikacyjne – kwota 1.759,02 zł, 
• zakup wyposaŜenia – kwota 17.366,19 zł, 
• zakup środków Ŝywności – kwota 5.998,18 zł, 
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• zakup środków czystości – kwota 1.714,87 zł, 
• zakup leków – kwota 600 zł, 
• płace dla personelu oraz pochodne od płac – kwota 326.914,90 zł, 
• szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji – kwota 6.700 zł, 
• wydatki remontowe – kwota 1.848,84 zł, 
• inne wydatki słuŜące realizacji zadania (delegacje, ryczałty samochodowe, ulotki, 

odpis na FŚS) – kwota 81.016,51 zł. 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizując ustawowe 
zadania wykonuje następujące działania terapeutyczno – wspomagające: diagnostyczne, 
interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno – wychowawcze, 
korekcyjno – edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające.  
W roku 2010 ze schronienia całodobowego skorzystało 41 osób, tj. 22 rodziny,  
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjęto 546 klientów 
– ofiar przemocy, świadków przemocy oraz sprawców przemocy – mieszkańców miasta 
Opola oraz województwa opolskiego. W okresie sprawozdawczym udzielono 3.043 porad 
m.in. z zakresu: poradnictwa psychologicznego (643), prawnego (502) oraz konsultacji 
pedagogiczno – wychowawczych (102), psychiatrycznych (111), pedagogiczno  
– terapeutycznych (879).  
 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk ładki  
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczen ie społecznego  

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 13.731.047,07 zł, co 
stanowi realizację planu rocznego w wysokości 98,1% na zadania realizowane przez 
Wydział Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na: 

• wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych – kwota 
13.171.899,54 zł,  

• na wynagrodzenia i pochodne – kwota 531.147,53 zł dla pracowników 
realizujących świadczenia rodzinne (w tym takŜe składki na ubezpieczenia 
społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 190.542,97 zł), 

• odpisy na ZFŚS – kwota 28.000 zł. 
W roku 2010 wypłacono łącznie 78.942 świadczeń, w tym: 

• zasiłków  rodzinnych – 37.697 świadczeń, 
• dodatków do zasiłków rodzinnych – 15.211 świadczeń, 
• świadczeń opiekuńczych – 15.155 świadczeń,   
• jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka – 1.187 świadczeń, 
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9.692 świadczeń. 

 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za osoby pobieraj ące 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz  
za osoby uczestnicz ące w centrum integracji społecznej 

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 33.274,80 zł, co stanowi realizację 
planu rocznego w wysokości 92,2%. 
Wydział Świadczeń Socjalnych opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
(średnio 60 osobom m-cznie) pobierające niektóre świadczenia (od dodatków do zasiłku 
rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych, od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych). 
 
Rozdział 85228 – Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 

Zadania ujęte w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, które 
zlecone zostało Polskiemu Czerwonemu KrzyŜowi z podziałem na: 
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• usługi specjalistyczne w liczbie około 13.558  h rocznie. 
• usługi specjalistyczne dla dzieci autystycznych  w liczbie około 1 300 h rocznie. 

Na realizację zadania zabezpieczone były środki w wysokości 242.000 zł, przyjmując koszt  
1 h usług w wysokości 15,50 zł, a w przypadku dzieci autystycznych – 24,50 zł. Plan ten 
został wykonany w 100%. W okresie sprawozdawczym przeciętnie w m-cu z usług korzystało 
29 osób, w tym 6 dzieci autystycznych. 
 
Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 

W rozdziale tym wydatki wyniosły 13.100 zł, tj 92,9% planu i przeznaczone zostały na 
pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy. Pomoc obejmowała:  

• świadczenia pienięŜne na utrzymanie dla 2 rodzin – 12.100 zł przez okres 5 miesięcy 
• wydatki związane z nauką języka polskiego dla 1 rodziny – 1.000 zł 

 
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 

Plan wydatków w wysokości 424.761 zł został wykorzystany w wysokości  
424.760,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (do kwoty 6.000 zł) osobom 
poszkodowanych w powodzi, która miała miejsce w m-cu maju. W Opolu liczba osób 
w róŜnym stopniu poszkodowanym przez powódź wynosiła 124, w tym 16 osób 
uprawnionych było do zasiłku celowego ze środków budŜetu państwa. 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalno ść 

W rozdziale tym wydatki wyniosły kwotę 229.000 zł, tj. 100% planu i przeznaczone 
zostały na pomoc finansową dla rolników gminy Opole poszkodowanych w czasie powodzi  
w maju 2010 r. Pomoc w formie zasiłku celowego przyznano 95 osobom, w tym 22 osobom 
posiadającym gospodarstwa powyŜej 5 ha w kwocie 4.000 zł na gospodarstwo i 68 osobom 
posiadającym gospodarstwa powyŜej 5 ha (w przypadku gdy nie została zawarta umowa 
ubezpieczeniowa w kwocie 2.000 zł na gospodarstwo).  
 
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI S POŁECZNEJ 
 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopn iu niepełnosprawno ści  

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 119.992,16 zł, tj. 100% planu rocznego  
i dotyczyły kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności. 
W ramach powyŜszej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę  
107.999,80 zł, tj. 89,9%, a na pozostałe wydatki kwotę 11.992,36 zł, tj. 9,9% (najwięcej 
83,9% tych pozostałych wydatków przeznaczono na zakup usług pozostałych – 10.000 zł,  
a następnej kolejności kwotę 1.992,36 zł na zakup materiałów i wyposaŜenia oraz na zakup 
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego). 
W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Zespołu 1.337 wnioski. Po ich rozpatrzeniu składy 
orzekające wydały 1.307 orzeczeń i postanowień, w tym: 

• 421 orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności, 
• 324 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
• 148 orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
• 236 orzeczenia o nie zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, 
• 63 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
• 91 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawności, 
• 23 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 
• 1 orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności. 
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Zespół wydał takŜe 187 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 34 legitymacje osobom 
niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia. 
 
9. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA 
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Ń Z ORGANAMI ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ  
 

W 2010 r. otrzymano łącznie dotacje na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej w kwocie łącznej 89.545 zł, które zostały 
zrealizowane w wysokości 89.532,40 zł. Wielkości zrealizowanych wydatków podano  
w załączniku nr 7 i obejmowały one następujące pozycje: 
 
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 
 
Rozdział 71035 – Cmentarze 

Środki finansowe w wysokości 5.000 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadania 
dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 
 
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 
 Na potrzeby funkcjonowania komisji poborowych wydatkowano środki w kwocie  
17.945 zł. W ramach realizowanego zadania najwięcej, bo 96,9% tej kwoty, tj. 17.400 zł, 
przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej.  
 
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalno ść  

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 66.587,40 zł, tj. 100% 
planu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 
 
Realizacja projektu "Kolorowe Miasto"  – kwota 19.100 zł.  

W ramach realizacji projektu zorganizowano wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom  
i Rodzinie 6 imprez okolicznościowych. W ramach projektu ponad 100 dzieci i młodzieŜy 
pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo miało moŜliwość atrakcyjnie  
i konstruktywnie spędzać wolny czas w wakacje. Głównym celem projektu było:  

• organizacja czasu wolnego dzieci wraz z ich rodzicami w okresie letnim, 
• rozrywka jako forma terapii dla osób w trudnej sytuacji Ŝyciowej, 
• poprawa rozwoju psychomotorycznego dzieci poprzez zabawy sprawnościowe  

i plastyczne, 
• poprawa więzi rodzinnych u rodzin w trudnej sytuacji Ŝyciowej, 
• poprawa styczności dzieci z wybranymi dziedinami sztuki (teatr, pantomima, 

piosenka) oraz elementami historii (Bractwo Rycerskie), 
• integracja społeczna ośrodków: „Szansa”, „Monar”, Pogotowie Opiekuńcze, Dom 

Dziecka oraz świetlic Środowiskowych „GaraŜ”, „Serce dla serca”. 
W ramach projektu „Kolorowe Miasto” przeprowadzono m.in. róŜne imprezy jak Bezpieczne 
Miasto, Miasto na sportowo, Miasto rycerskie, Miasto ekosztuki, Miasto śpiewa. 
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Realizacja projektu „Aktywne formy przeciwdziałania  wykluczeniu społecznemu".  
Na realizację zadania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dotację  

w wysokości 47.500 zł, która została wykorzystana w wysokości 47.487,40zł, tj. w 99,97%,   
z przeznaczeniem na: 

• wynagrodzenia w ramach umów zleceń wraz z pochodnymi   17.137,29 zł 
• zakup materiałów i wyposaŜenia       17.554,50 zł 
• zakup Ŝywności           2.997,37 zł 
• zakup usług            7.798,24 zł 
• zakup oprogramowania               2.000 zł 

Do uczestnictwa w programie wytypowane zostało 15 osób bezrobotnych, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej. Ostatecznie cykl edukacyjno – szkoleniowy ukończyło  
9 osób. 
W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

• warsztaty psychologiczne diagnozujące  osobowość uczestników, 
• zajęcia warsztatowe dotyczące inteligencji emocjonalnej, 
• warsztaty dyskusyjne, 
• spotkanie ze specjalistami z zakresu działania i prowadzenia spółdzielni socjalnej, 
• spotkania integracyjne uczestników projektu, w ramach, których propagowano 

aktywne formy spędzania wolnego czasu. 
 
10. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW 
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUD śETOWYCH 
 

W załączniku nr 15 przedstawiono wykonanie planu przychodów i wydatków 
dochodów własnych funkcjonujących przy określonych jednostkach budŜetowych miasta 
Opola.  

Z załącznika tego wynika, Ŝe dochody własne wykonano w kwocie 16.068.956,12 zł, 
realizując plan w 90%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 17.757.930,88 zł, tj. 88,3% 
planu. Pozyskiwane kwoty wspierały jednostki budŜetowe przy realizacji ich bieŜących 
zadań, a tym samym powiększały ich moŜliwości finansowe. Wykorzystanie tych dochodów 
własnych w 2010 r. zostało omówione przy przedstawianiu wykonania wydatków 
budŜetowych kaŜdej z jednostek budŜetowych, która dysponowała tymi środkami. 
 
11. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCN ICZEGO 
 

W załączniku nr 16 przedstawiono wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu 
Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu 
Miasta Opola, funkcjonującego do 31 grudnia 2010 r. jako gospodarstwo pomocnicze, 
którego przedmiotem działalności była odpłatna obsługa techniczna tego Ośrodka, 
obejmująca m.in.: 

• przygotowanie danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych  
i kartograficznych oraz sprzedaŜy informacji i map z Zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, zwanego dalej Zasobem; 

• ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych  
do Zasobu; 

• tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego; 
• modernizacja i aktualizacja Zasobu oraz sporządzenie dokumentów lustrujących 

Zasób; 
• obsługa Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (ZUD); 
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• sprawdzanie przyjmowanych do Zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych 
pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami: 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, branŜowymi, a takŜe wytycznymi wydanymi 
przez MODGiK; 

• przygotowanie informacji do sprawozdawczości GUS w zakresie spraw naleŜących 
do właściwości Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Urzędu Miasta Opola; 

• świadczenie usług kserograficznych i reprodukcyjnych; 
• informatyzacji Zasobu; 
• prowadzeniu spraw związanych z zakupem materiałów dla MODGiK. 

 
Realizując swoje zadania statutowe, pozyskano kwotę przychodów w wysokości 

łącznej 380.604,76 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100%, przy czym wpływy z usług 
wyniosły 380.600,04 zł, a pozostała kwota w wysokości 4,72 zł to uzyskane odsetki. 

Koszty zrealizowano w kwocie łącznej 377.526,54 zł (co stanowiło 99,2% planu),  
w tym przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych w Ośrodku, 
pracowników kwotę 351.700,87 zł, tj. 99,3% poniesionych kosztów. W pozostałej kwocie 
wydatków, tj. 25.825,67 zł, wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposaŜenia 
(kwota 5.458,75 zł), na zakup usług pozostałych (kwota 6.809,04 zł), na opłacenie składek 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota 6.545,90 zł), na róŜne opłaty i składki 
(kwota 1.150 zł), na szkolenia pracowników (kwota 3.077 zł) oraz na zakup akcesoriów 
komputerowych (kwota 937 zł). 

 
W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Zakładu Obsługi Technicznej 

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola  
na rachunek Urzędu Miasta Opola wpłynęła kwota 19.309,71 zł. 
 
12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJ Ą ZADAŃ 
RZĄDOWYCH  
 

Z załącznika nr 17 wynika, Ŝe wykonanie planu dochodów związanych z realizacją 
zadań rządowych w 2010 r. wyniosło łącznie 4.788.627,16 zł, co stanowiło 108,2% planu 
rocznego. PowyŜsze zadania realizowały cztery jednostki organizacyjne, a najwięcej uzyskał 
do budŜetu państwa Referat Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola, bo kwotę 
4.247.271,22 zł i stanowi ona 88,7% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.  
 
13. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ 
 

W uchwale budŜetowej na 2010 r. została ustalona rezerwa celowa w wysokości  
680.000 zł i była zmniejszona łącznie o kwotę 633.524 zł. Szczegółowe rozliczenie tej 
rezerwy podano w załączniku nr 22. Niewykorzystana wielkość rezerwy celowej na koniec 
2010 roku wyniosła kwotę 46.476 zł.  
Rezerwa ogólna wynosząca na początku 2010 r. kwotę 750.000 zł, była zmniejszana 
uchwałami Rady Miasta Opola oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola, łącznie  
o kwotę 700.200 zł. Zmniejszenia obejmowały pozycje wyszczególnione w załączniku nr 23. 
Niewykorzystana wielkość rezerwy ogólnej wyniosła kwotę 49.800 zł.  
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14. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU POWIATOWEGO FUNDUS ZU 
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
 
Ogólne zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym w Opolu za 2010 r. (zał. nr 19) przedstawia się następująco: 
 
Przychody: 
Stan na dzie ń 1.01.2010 r. 170.897,40 zł 

Wpływy ze sprzedaŜy map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz 
innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, wpływy z opłat za 
czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnienia usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu koszty upomnienia, odsetki 
bankowe, kary 

528.045,47zł 

Ogółem 698.942,87 zł 

 
W 2010 r. przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym zamknęły się kwotą 528.045,47 zł, a po uwzględnieniu kwoty bilansu 
otwarcia na dzień 1 stycznia 2010 r. wynoszącej 170.897,40 zł, do dyspozycji była kwota 
698.942,87 zł. 
Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
w Opolu za 2010 r. zrealizowano w następujących wielkościach: 
 
Wydatki: 
Zakup materiałów i wyposaŜenia 22.862,52 zł 
Zakup usług pozostałych 410.853,45 zł  
Zakup usług remontowych 22.913,11 zł 
Szkolenia pracowników 2.000,00 zł  
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 19.728,13 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 65.270,00 zł 
Przelewy redystrybucyjne na fundusz centralny i wojewódzki  106.207,06 zł 

Ogółem 649.834,27 zł 

Stan funduszu na dzie ń 31.12.2010 r. 49.108,60 zł 
 
Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
zamknęły się w 2010 r. kwotą 649.834,27 zł, która obejmuje m.in.: 

• zakup usług technicznych związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego od Zakładu Obsługi Technicznej przy Miejskim Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na kwotę 380.600,04 zł; 

• zakup usług reprodukcyjnych, map wielkoformatowych, transport wyposaŜenia – kwota 
2.330,01 zł;  

• opracowanie dotyczące powodzi z maja 2010 r. – kwota 1.683 zł 
• przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym po 10% zgromadzonych środków – kwota  
106.207,06 zł; 

• zakup materiałów i wyposaŜenia na potrzeby obsługi zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego: tonery, meble aparaty telefoniczne, akcesoria biurowe – kwota 
22.862,52 zł; 
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• remont pomieszczeń Referatu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej – kwota 22.913,11 zł 

• serwis i nadzór informatyczny nad bazami ewidencji gruntów i budynków oraz 
programami informatycznymi słuŜącymi do prowadzenia tych baz – kwota 7.320 zł; 

• kontrola opracowań geodezyjnych – kwota 2.060 zł; 
• oprawa dowodów zmian z operatu ewidencji gruntów i budynków – kwota 3.074,40 zł; 
• konwersja bazy do modułu Osrodek Gro – Info z wizytą prowdroŜeniową – kwota     

13.786 zł; 
• zakup subskrypcji do modułów programu Geo – Info V, zakup modułu Geo-Info, 

programu C-Geo oraz zakup akcesoriów komputerowych – kwota 19.728,13 zł; 
• zakup urządzenia do wielkoformatowego kopiowania i skanowania dokumentów  

– kwota 65.270 zł. 
 

W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rachunek budŜetu miasta wpłynęła 
w dniu 10.01.2011 r. kwota 69.363,39 zł, stanowiąca środki pozostałe na rachunku 
bankowym byłego PFGZGiK.  
 
 
15. ZADŁUśENIE MIASTA OPOLA NA DZIE Ń 31.12.2010 R. 
 
Saldo zadłuŜenia miasta Opola na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 179.896.194,36 zł, z czego:  

• 129.847.677,17 zł, to zadłuŜenie z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek, których 
celem jest współfinansowanie: 

o krajowego wkładu publicznego miasta Opole w realizacji zadań wspartych 
środkami z funduszy UE, 

o realizacji zadań, które są wykonywane bez dofinansowania środkami 
pochodzącymi z funduszy UE; 

• 26.248.517,19 zł, to zadłuŜenie z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wyprzedzających („prefinansowanie”) 
podlegających refundacji z funduszy UE. Zobowiązania te są spłacane ze środków 
stanowiących refinansowanie z tych funduszy uprzednio poniesionych wydatków; 

• 23.800.000,00 zł, to zadłuŜenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta 
Opola. 

 
ZadłuŜenie miasta Opola na 31.12.2010 r. (z wyłączeniem zaciągniętych kredytów  

i poŜyczek na sfinansowanie wydatków wyprzedzających – „prefinansowanie”) w stosunku 
do wykonanych dochodów budŜetowych za 2010 r., wyniosło 28,42%. Tym samym 
zachowana została norma zawarta w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104) o finansach publicznych, w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Łączna kwota długu  
na koniec 2009 r. nie przekracza 60% wykonanych w 2010 r. dochodów budŜetu miasta.  

 
Rozbicie salda zadłuŜenia wg stanu na koniec 2009 r. ze względu na tytuł z podaniem 

informacji o bilansie otwarcia na 1.01.2010 r. przedstawia poniŜsza tabela: 
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             w zł 

Lp.  Rodzaj zobowi ązania 

Saldo zadłu Ŝenia  
Bilans otwarcia 

wg stanu 
na 1.01.2010 r. 

Saldo 
zadłu Ŝenia na 
31.12.2010 r. 

Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. 

1 
Cel kredytu: współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu Ŝelbetowego w 

ciągu ul. Reymonta w Opolu” 

5.886.881,60 5.646.881,60 

PoŜyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu 
2 

Cel po Ŝyczki:  współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  

II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu – 1 etap” 

2.619.439,67 1.419.439,67 

Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. 
3 

Cel kredytu: współfinansowanie termomodernizacji PLO Nr III 
521.459,00 463.511,00 

PoŜyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu 
4 

Cel po Ŝyczki:  współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 

„Poprawa jakości wody w Opolu” 

31.360.824,67 25.029.224,67 

Kredytodawca: PKO BP S.A.  

5 Cel kredytu:  współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 

„Poprawa jakości wody w Opolu" 

23.971.362,67 22.171.362,67 

Kredytodawca: PKO BP S.A. 

6 Cel kredytu:  współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 

„Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola" 

348.145,00 0,00 

Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. 

7 Cel kredytu: współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie 

terenów w rejonie ul. Lwowskiej” 

509.321,79 329.321,79 

Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. 

8 Cel kredytu : współfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa Placu 

Kopernika, ul. śeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu" 

3.267.708,82 2.871.708,82 

Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A.  
9 

Cel kredytu : współfinansowanie termomodernizacji PSP Nr 20 
406.437,35 319.509,35 

Kredytodawca: PKO BP S.A. 

10 Cel kredytu:  współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg 

, oświetlenia ulicznego ul. Północna w Opolu” 

7.131.898,72 6.015.898,72 

Kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  

11 Cel kredytu : współfinansowanie budowy separatorów na wylotach 

kanalizacji deszczowej 

3.977.903,74 3.377.903,74 

Kredytodawca: Dexia Kommunalkredit S.A. 

12 Cel kredytu: współfinansowanie budowa separatorów na wylotach 

kanalizacji deszczowej lewobrzeŜnej zlewni rzeki Odry                                                                                        

4.218.431,35 3.635.891,35 

Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. 
13 

Cel kredytu: współfinansowanie termomodernizacji budynku II PLO 
1.947.477,00 1.612.425,00 

Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. 
14 

Cel kredytu: współfinansowanie termomodernizacji śłobka Nr 4 
158.804,25 132.608,25 

Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. 

Cel kredytu: współfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i 

nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę 

wypoŜyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu" 

1.850.000,00 6.269.305,52 
15 

z czego zadłuŜenie z tytułu „prefinansowania” wydatków podlegających 

refundacji z funduszy UE 
0,00 188.145,35 

Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. 

16 Cel kredytu: współfinansowanie inwestycji pn. „Przedszkole Publiczne  

Nr 20 - termomodernizacja obiektu" 

0,00 229.585,00 
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Lp.  Rodzaj zobowi ązania 

Saldo zadłu Ŝenia  
Bilans otwarcia 

wg stanu 
na 1.01.2010 r. 

Saldo 
zadłu Ŝenia na 
31.12.2010 r. 

Kredytodawca: EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY  

Cel kredytu: zachowanie płynności inwestycyjnej miasta Opola - rozwój 

infrastruktury (współfinansowanie 17 zadań inwestycyjnych) 

15.000.000 ,00 59.163.151,88 
17 

z czego zadłuŜenie z tytułu „prefinansowania” wydatków podlegających 

refundacji z funduszy UE  
1.595.995,33 8.651.906,51 

PoŜyczkodawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 

Cel po Ŝyczki : Zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z Funduszu Spójności „Poprawa 

jakości wody w Opolu" 

17.408.465,33 17.408.465,33 
18 

z czego zadłuŜenie z tytułu „prefinansowania” wydatków podlegających 

refundacji z funduszy UE 
17.408.465,33 17.408.465,33 

Obligacje - I program emisji 
19 

Agent emisji: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  
11.800.000,00  11.800.000,00  

Obligacje - II program emisji 
 20  

Agent emisji: Bank Ochrony Środowiska S.A.  
12.000.000,00 12.000.000,00 

OGÓŁEM ZADŁUśENIE 144.384.560,96 179.896.194,36 

z czego:   
- z tytułu obligacji 23.800.000 23.800.000 
- w części „prefinansowania” wydatków podlegających refundacji  

z funduszy UE 
19.004.460,66 26.248.517,19 

 

- z tytułu pozostałych kredytów i poŜyczek  101.580.100,30 129.847.677,17 
 
 

W 2010 r. nastąpił spadek zadłuŜenia z tytułu otrzymanej premii termomodernizacyjnej  
na podstawie odpowiednich przepisów prawa w wysokości 43.741,23 zł. 
 
16. DODATKOWE INFORMACJE  
 
A. Informacja w zakresie przeci ętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych 
miasta Opola  

 
W załączniku nr 32 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia  

w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2010 r. W zestawieniu ujęto łącznie w jednej 
pozycji zatrudnienie w jednostkach oświatowych, a ich uszczegółowienie znajduje się  
w części opisowej i w pozostałych załącznikach.  
W 2010 r. w jednostkach organizacyjnych miasta Opola średnie zatrudnienie wyniosło 
4.884,01 etatów, co stanowiło 99,5% planowanego zatrudnienia.  
 
B. Informacja w zakresie dokonanych udzielonych w 2 010 roku ulg w spłacie 
naleŜności pieni ęŜnych o charakterze cywilnoprawnym.  

 
Zgodnie z uchwałą nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r.  

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności 
pienięŜnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego 
jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają moŜliwość 
udzielania ulg w spłacie ich naleŜności pienięŜnych o charakterze cywilnoprawnym.  
W 2010 roku jednostki te udzieliły następujących ulg: 
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Umorzenia: 
 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej 
Tytuł nale Ŝności Kwota nale Ŝności Liczba dłu Ŝników 

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji  Za umieszczenie reklamy  1.435,06 1 

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji  Za tytułu dzierŜawy placu 514,02 1 

Publiczna Szkoła 
Podstawowej Nr 29 Odsetki za zwłokę 215,24 1 

Przedszkole Publiczne  
Nr 8 Opłata za przedszkole 1.501,66 1 

Przedszkole Publiczne  
Nr 14 Opłata za przedszkole 2.100,17 1 

Przedszkole Publiczne  
Nr 28 Opłata za przedszkole 2.049,99 1 

Przedszkole Publiczne  
Nr 44 Opłata za przedszkole 1.576,75 6 

Przedszkole Publiczne  
Nr 54 Opłata za przedszkole 2.636,91 1 

Publiczne Gimnazjum  
Nr 8 Opłata za najem sali 135,00 1 

Zespół Szkół 
Mechanicznych Czynsz za wynajem mieszkania 15.179,00 1 

Zespół Szkół 
Mechanicznych 

Opłata za internat 241,10 1 

Zespół Szkół 
Mechanicznych 

Opłata za nocleg 1.099,52 1 

Urząd Miasta Opola  
– Wydział Lokalowy 

Czynsz i inne naleŜności za najem 
składników zasobu komunalnego 
(czynsz, odszkodowanie, opłaty  
za media i odsetki z tytułu zaległości 
od tych opłat) 

7.355,29 4 

Urząd Miasta Opola  
– Wydział Finansowo-
Księgowy  

Opłata z tytułu wieczystego 
uŜytkowania wraz z odsetkami 76.717,79 5 

Urząd Miasta Opola  
– Wydział Finansowo-
Księgowy  

Opłata z tytułu trwałego zarządu 4.182,91 1 

Urząd Miasta Opola  
– Wydział Finansowo-
Księgowy 

DzierŜawa rolna 4.046,10 6 

Urząd Miasta Opola  
– Wydział Finansowo-
Księgowy 

DzierŜawa gruntu 9.736,71 1 

Ogółem 130.723,22 34 

 
Odroczenie terminu płatno ści: 
 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej 
Tytuł nale Ŝności 

Kwota 

naleŜności 
Okres 

Liczba 

dłu Ŝników 

Urząd Miasta Opola  
– Wydział Lokalowy 

Czynsz i inne naleŜności 
za najem składników 
zasobu komunalnego 
(czynsz, odszkodowanie, 
opłaty za media i odsetki  
z tytułu zaległości od tych 
opłat) 

53.054,33 1-5  
m-cy 8 

Ogółem 53.054,33 - 8 
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Rozło Ŝenie nale Ŝności na raty: 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej 
Tytuł nale Ŝności 

Kwota 

naleŜności 
Liczba rat 

Liczba 

dłu Ŝników 
Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji  Z tytułu najmu lokalu 112.933,60 6 1 

Urząd Miasta Opola  
– Wydział Lokalowy 

Czynsz i inne naleŜności 
za najem składników 
zasobu komunalnego 
(czynsz, odszkodowanie, 
opłaty za media i odsetki  
z tytułu zaległości od tych 
opłat) 

3.001.313,00 3-72  
m-ce 

332 

Urząd Miasta Opola  
– Wydział Finansowo-
Księgowy 

Opłata z tytułu 
wieczystego uŜytkowania 
wraz z odsetkami 

130.154,52 4-12 
m-cy 

4 

Urząd Miasta Opola  
– Wydział Finansowo-
Księgowy 

DzierŜawa gruntu 5.493,88 15 1 

Ogółem 3.249.895,00 - 338 

 
C. Zobowi ązania miasta Opola na dzie ń 31.12.2010 r. 

Zobowiązania miasta Opola na koniec 2010 roku według tytułów dłuŜnych wyniosły 
ogółem 179.896.194,36 zł, z tego: 

• długoterminowe papiery wartościowe – kwota 23.800.000,00 zł, 
• kredyty i poŜyczki – kwota 156.096.194,36 zł (w tym na realizację programów  

i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  
– kwota 118.026.309,36 zł), 

Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły. 
 
D. Stopie ń zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

W załączniku nr 33 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień 
zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 535.940.359 zł, a ich 
wykonanie na 31.12.2010 r. wynosi 172.667.220,44 zł, tj. 32,2%.  
 
E. Zmiany w planie wydatków bud Ŝetu miasta Opola na 2010 rok na realizacj ę 
programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych 
środków pochodz ących ze źródeł zagranicznych niepodlegaj ących zwrotowi. 

W załączniku nr 34 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych  
w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii 
Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi.  
 
F. Publikacja sprawozdania. 

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 rok, przyjęte 
zarządzeniem Nr OR.I-0151-158/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 marca 2011 r.  
w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Opola za 2010 rok, podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  
 


