
INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze 
półrocze 2017 roku 

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, 
poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz w związku z Uchwałą Nr LXIX/711/10 Rady 
Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010r. zmienioną uchwałą Nr LXI/917/14 Rady Miasta 
Opola z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie określenia zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze 
półrocze – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola informację 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 
2017 r., która obejmuje:

1) zestawienie tabelaryczne dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych 
w załączniku do odpowiedniej uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej, określające w szczególności: nazwę przedsięwzięcia, 
jednostkę odpowiedzialną za jego realizację, lata realizacji, nakłady poniesione 
i planowane do poniesienia w latach jego realizacji,
2) cześć opisową zawierającą:

a) dane w zakresie kształtowania się wykonania dochodów i wydatków 
w podziale na część bieżącą i majątkową, przychodów i rozchodów 
w stosunku do obowiązujących planów oraz w układzie porównawczym 
w stosunku do wykonania roku poprzedniego,
b) identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
wynikających z przebiegu i realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1, ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zagrożeń na kształtowanie się 
prognozowanych  deficytów/nadwyżek budżetów lat przyszłych, wysokości zadłużenia 
oraz spłat zadłużenia.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski
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A. WSTĘP 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Opola, sporządzana 

jest rokrocznie na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych. Zakres i forma informacji określona jest Uchwałą Rady Miasta Opola  

Nr LXIX/711/10 z dnia 24 czerwca 2010r. (ze zmianami) w sprawie określenia zakresu  

i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze 

półrocze. 

 

Rada Miasta Opola przywołaną wyżej uchwałą określiła, że informacja o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej powinna zawierać: 

1) zestawienie tabelaryczne dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych  

w załączniku do odpowiedniej uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej, określające w szczególności: nazwę przedsięwzięcia, 

jednostkę odpowiedzialną za jego realizację, lata realizacji, nakłady poniesione  

i planowane do poniesienia w latach jego realizacji, 

2) cześć opisową zawierającą: 

a) dane w zakresie kształtowania się wykonania dochodów i wydatków w podziale na 

część bieżącą i majątkową, przychodów i rozchodów w stosunku do obowiązujących 

planów oraz w układzie porównawczym w stosunku do wykonania roku 

poprzedniego, 

b) identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym wynikających 

z przebiegu i realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1, ze szczególnym 

uwzględnieniem wpływu tych zagrożeń na kształtowanie się prognozowanych  

deficytów/nadwyżek budżetów lat przyszłych, wysokości zadłużenia oraz spłat 

zadłużenia.  

      

W przedstawionym materiale, w pierwszym rzędzie przedstawiono identyfikację zagrożeń 

realizacji wieloletniej prognozy finansowej z podziałem na czynniki zewnętrzne (część B.1)  

i wewnętrzne (część B.2), które stanowią rezultat analizy wykonania budżetu za I półrocze 

2017r. W części C przedstawiono wpływ zidentyfikowanych zagrożeń na poziomy 

deficytów/nadwyżek budżetowych lat przyszłych, zapotrzebowanie na zwrotne środki 

finansowe w kontekście obecnego poziomu długu oraz kosztów jego obsługi i wypełnienia 

ustawowych limitów związanych ze spłatą zobowiązań. 

W części D zawarte zostały dane dotyczące realizowanych w ramach WPF wszystkich 

przedsięwzięć. Zakres danych obejmuje oprócz informacji podstawowych, tj. nominalnego  

i procentowego wykonania wydatków w okresie pierwszego półrocza 2017r.: 

 informacje o czynnościach/pracach wykonanych do 31.12.2016r., 

 informacje o czynnościach/pracach wykonanych w okresie sprawozdawczym  

(tj. pomiędzy 1 stycznia 2017r. a 30 czerwca 2017r.) 

 informacje o czynnościach/pracach, które będą wykonane w okresach przyszłych. 

 

W tym miejscu podaje się, że Miasto Opole nie udzieliło poręczenia ustanowionego na rzecz 

osób trzecich, jak też nie udzieliło gwarancji. Oznacza to, że na dzień 30 czerwca 2017r. 
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Miasto Opole nie jest poręczycielem, ani też nie jest gwarantem żadnego zobowiązania 

zaciągniętego przez osoby trzecie.  

W zestawieniu przedsięwzięć znalazło się zadanie realizowane na podstawie umowy 

dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego (Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego 

pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja 

Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy  

o partnerstwie publiczno-prywatnym).  

 

A.1. Informacja o aktach zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola. 

Rada Miasta Opola uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansowa Miasta Opola 15 grudnia 

2016r. uchwalą Nr XXXV/678/16. Uchwała ta była zmieniona w okresie sprawozdawczym:  

 Uchwałą Nr XXXVII/719/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017r.,  

 Uchwałą Nr XXXVIII/748/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017r.,  

 Uchwałą Nr XXXIX/767/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r.,  

 Uchwałą Nr XL/797/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017r.,  

 Uchwałą Nr XLII/821/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017r., 

 Uchwałą Nr XLIV/848/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017r. 

 

 

B. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ (WPF). 

WPF jak większość dokumentów planistycznych powstaje w oparciu o pewne założenia, 

które z czasem są weryfikowane i dostosowywane do pojawiających się nowych warunków. 

W tym kontekście ryzyko realizacji WPF należy rozumieć jako konieczność zmian prognoz  

i co za tym idzie zmian ogólnego obrazu kondycji finansowej miasta. Przy konstruowaniu 

obecnego WPF czynniki determinujące dynamikę wzrostu poszczególnych kategorii 

budżetowych podzielono na dwie grupy – zewnętrzne i wewnętrzne. Ten sam podział został 

zastosowany w celu identyfikacji różnic pomiędzy obecnymi danymi i tymi, którymi 

dysponowano podczas sporządzania WPF.   

 

B.1. Otoczenie zewnętrzne. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola na lata 2017-2036 została sporządzona  

w oparciu o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich 

prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego wydawane przez Ministerstwo 

Finansów. Dane zawarte w Wytycznych są weryfikowane dwa razy w roku (maj, 

październik). Przy konstruowaniu analizowanego WPF posługiwano się Wytycznymi  

z października 2016r., najbardziej aktualne Wytyczne pochodzą z maja 2017r.   

 

Aktualne Wytyczne zakładają wzrost PKB w latach 2017-2020 na takim samym poziomie co 

materiał, na którym oparto prognozy Opola. Różnice dotyczą udziału poszczególnych 

agregatów w strukturze wzrostu PKB.  

 

Wzrost PKB o 3,6% w 2017r. w większym stopniu ma być oparty o handel zewnętrzny, a nie 

jak wcześniej zakładano o popyt krajowy. Spożycie publiczne ma być znacznie wyższe 

kosztem akumulacji (inwestycji) i spożycia prywatnego. W kolejnych trzech latach prognozy 

(2018-2020) korekta wcześniejszych prognoz zmierza w tym samym kierunku – zmniejszenie 

udziału popytu krajowego we wzroście PKB kosztem eksportu netto.  
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Zmiany przewidywań co do poziomu inflacji wskazują, że wzrost cen będzie wyższy w 2017r. 

aniżeli wcześniej zakładano (101,8% wobec 101,3% w październiku 2016r.). Wyższa 

dynamika wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych prognozowana jest również na lata 2018-2019 

(102,3% wg nowych prognoz wobec 101,8% i 102,2% wg wcześniejszy prognoz). Cel 

inflacyjny, tj. 2,5% zostanie osiągnięty w 2020r. i utrzyma się w całym horyzoncie prognozy. 

Wyższa inflacja oznacza wyższe stopy procentowe, które wg Wytycznych mają wynieść  

w 2017r. 1,5%, w 2018r. wzrosnąć mają do 2,3%, a w 2019r. do 2,5% (wcześniejsze 

prognozy zakładały odpowiednio 1,5%; 1,7%; 2,4%).   

 

Weryfikacja prognoz dotyczyła również rynku pracy – stopa bezrobocia w latach 2017-2020 

ma wynosić odpowiednio 7,2%; 6,4%; 6,1%; 6,0% wobec 8,0%; 7,4%; 6,7% i 6,4% wg 

wcześniejszy prognoz. Zgodnie z danymi PUP Opole  szacunkowa stopa bezrobocia dla 

Miasta Opola na koniec czerwca 2017r. wyniosła 4,6%, wobec 4,9%  

w grudniu 2016r. Dla porównania w roku 2008r. (okres bumu inwestycyjnego i najlepszej 

sytuacji na rynku pracy) bezrobocie na koniec czerwca wynosiło 4,3%.  

Wzrost zapotrzebowania na pracę przyczyni się do presji na wzrost płac – Ministerstwo 

zakłada, że dynamika wynagrodzeń (realna) zamknie się w przedziale od 103,0% w 2017r. 

poprzez 102,4% w 2018r. do 102,7% w latach 2019-2020.   

 

Zweryfikowane założenia makroekonomiczne nie pociągają za sobą konieczności 

automatycznej zmiany przyjętych wielkości w WPF. Warto zauważyć jednak, że prognozy 

makroekonomiczne niezależnych analityków są w większości mniej optymistyczne od tych 

przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, w szczególności jeśli chodzi o lata 

następujące po 2017r. Dlatego też niewykluczone, że w październiku Ministerstwo dokona 

ponownej weryfikacji swoich założeń, a co za tym idzie wytycznych dla jst.   

 

Zagrożeń realizacji przyjętych założeń można doszukać się na rynku międzynarodowym. 

Trudno jest oszacować faktyczne skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (zmiany 

w polityce budżetowej UE, handel oraz przepływ kapitału i ludzi). Poduszką amortyzującą 

powinno być rozłożenie w czasie całego procesu.  

 

Źródeł niepewności można doszukać się również w polityce wewnętrznej. Bezpośrednie 

skutki dla budżetu miasta Opola wywołuje likwidacja obowiązku szkolnego dla 6-cio latków 

oraz wzrost płacy minimalnej, pojawiające się propozycje zmian w systemie podatkowym. 

Pośrednio wszystkie wymienione wyżej elementy będą miały wpływ na sytuację 

samorządów.  

 

Największa niepewność, jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, pojawia się w otoczeniu 

prawnym funkcjonowania samorządów. Zmiany prawa w zakresie dochodów jst czy zakresu 

zadań do realizacji mogą w diametralny sposób zmienić dzisiejsze założenia co do 

kształtowania się podstawowych kategorii budżetowych.  
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B.2. Otoczenie wewnętrzne – analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze. 

Tradycyjnie już analiza budżetu i jego wykonania za I półrocze sporządzana jest w podziale 

na trzy podstawowe części:  

1) część operacyjną,  

2) część inwestycyjną, 

3) część finansową. 

Pogrupowanie wpływów i wypływów budżetowych wg przedstawionego kryterium pozwala  

na inne spojrzenie na budżet miasta. Wydzielenie części operacyjnej i jej głębsza analiza 

dostarcza informacji na temat faktycznej kondycji finansowej miasta oraz umożliwia 

weryfikację prognoz na lata przyszłe. Pozostałe dwie części (inwestycyjna i finansowa) 

stanowią pochodną części operacyjnej, a ich skala wynika bezpośrednio z rezultatów 

osiąganych w części bieżącej.  

 

W części operacyjnej skupiają się wszystkie obligatoryjne zadania nakładane na samorząd 

(strona wydatkowa) oraz gromadzone od podatników i „klientów” usług dostarczanych przez 

Miasto wpływy (strona dochodowa). W zasadzie prawo nie dopuszcza by wydatki bieżące 

były wyższe od dochodów bieżących (jst powinno być stać na realizację nałożonych na nią 

zadań) a ewentualne niedobory mogą zostać pokryte z nadwyżki budżetowej z lat 

poprzednich lub/i tzw. wolnych środków. Wypracowanie nadwyżki w części operacyjnej 

pozwala nie tylko na bezpośrednie przekierowanie tych środków na inwestycje (rozwój), ale 

również na wykorzystanie dźwigni finansowej w postaci zwrotnych środków finansowych  

– przyspieszenie działań inwestycyjnych kosztem późniejszych spłat zadłużenia.   

 

W części inwestycyjnej na dochody składają się wpływy ze sprzedaży majątku oraz 

otrzymane dotacje na inwestycje. Po stronie wydatków klasyfikowane są wydatki  

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez jst oraz przekazywane 

dotacje dla innych jednostek i obejmowanie/nabywanie udziałów/akcji w spółkach prawa 

handlowego. W realiach miasta Opola skala polityki inwestycyjnej, a w szczególności 

realizacja zadań rozwojowych, determinowana jest  możliwością pozyskania bezzwrotnych 

środków na inwestycje (dotacji), wypracowana nadwyżka operacyjna wraz ze zwrotnymi 

środkami finansowania stanowią jedynie tzw. wkład własny. Zwykle przepływ finansowy w tej 

części jest ujemny co jest wynikiem wyższych wydatków inwestycyjnych aniżeli dochodów. 

Różnica pokrywana jest z nadwyżki operacyjnej oraz z działalności finansowej.     

 

Część finansową budżetu w większości stanowią operacje związane z zadłużeniem  

– przychody – nowo zaciągany dług i rozchody – spłaty zadłużenia. W okresie prowadzenia 

wzmożonych działań inwestycyjnych przepływ w tej części jest dodatni (zadłużenie wzrasta), 

w okresie spłat zadłużenia przepływ jest ujemny (zadłużenie spada).  

 

B.2.1 Część operacyjna budżetu. 

Wynik operacyjny budżetu na 30.06.2017r. ukształtował się na poziomie 63,9 mln zł, przy 

planie rocznym ustalonym  w wysokości 27,2 mln zł. 

Doświadczenia z lat wcześniejszych wskazują, że ustalony roczny plan dla nadwyżki 

operacyjnej zawsze okazuje się być niedoszacowany z uwagi na dość ostrożne planowanie 

dochodów z jednej strony i zabezpieczenie w planie wydatków maksymalnych limitów.  

Jako sygnał ostrzegawczy należy uznać fakt zrównania dynamiki dochodów bieżących 

(122,9%) z dynamiką wydatków bieżących (123,0%). Pomimo, że nominalna nadwyżka 

operacyjna jest wyższa od wyniku wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku 
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pamiętać należy, że obroty budżetu znacznie wzrosły (większe Opole, przejęcie przychodów 

ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, „program 500+”). Stosunek nadwyżki operacyjnej 

do dochodów bieżących na 30 czerwca roku 2017 i roku 2016 okazał się być tożsamy  

i wyniósł 15%.  Niemniej jednak w 2017r. w pierwszym półroczu zrealizowane już zostały 

wpływy z dywidendy w wysokości 17,3 mln zł przy planie 13,9 mln zł – gdyby wyłączyć 

wpływy z dywidendy nominalne wykonanie nadwyżki operacyjnej na 30.06.2017r. byłyby 

niższe w porównaniu z 2016r. o 5,6 mln zł, a stosunek nadwyżki operacyjnej do dochodów 

bieżących wyniósłby wtedy  11,5%.  

W Tabeli 1 przedstawiono „działalność operacyjną” w rozbiciu na podstawowe grupy 

dochodów i wydatków bieżących. 

        
w tys. zł 

  
Wykonanie 
30.06.2015r. 

Wykonanie 
31.12.2015r. 

Wykonanie 
30.06.2016r. 

Wykonanie 
31.12.2016r. 

Wykonanie 
30.06.2017r. 

Plan 
30.06.2017r. 

% 
wykonanie 
30.06.2017r. 

dynamika 
wykonania 
30.06.2017/ 
30.06.2016 

Dochody bieżące 308 998 606 208 343 667 674 792 422 466 772 499 54,7% 122,9% 

Dochody z podatków 
lokalnych 

51 221 99 943 52 609 100 670 68 304 134 811 50,7% 129,8% 

Dochody z opłat 27 273 50 233 29 537 51 986 29 576 53 092 55,7% 100,1% 

Udziały w podatkach 
stanowiących dochód 
budżetu państwa 

79 031 173 552 86 051 187 578 95 238 207 139 46,0% 110,7% 

Otrzymane transfery bieżące 123 300 214 595 136 703 257 524 176 284 293 130 60,1% 129,0% 

Pozostałe dochody 
operacyjne 

28 173 67 885 38 767 77 034 53 065 84 327 62,9% 136,9% 

Wydatki bieżące 277 015 569 263 291 499 630 648 358 576 745 268 48,1% 123,0% 

Wynagrodzenia i pochodne 150 687 300 437 154 607 308 275 168 716 335 966 50,2% 109,1% 

Zakup dóbr i usług  68 374 155 317 65 618 161 244 88 438 213 514 41,4% 134,8% 

Pozostałe wydatki 
operacyjne 

25 240 46 961 34 324 85 932 56 299 101 696 55,4% 164,0% 

Transfery bieżące 30 726 60 934 35 283 70 124 43 204 88 392 48,9% 122,4% 

Odsetki zapłacone 1 988 5 614 1 668 5 072 1 919 5 700 33,7% 115,1% 

Wynik operacyjny 31 984 36 945 52 168 44 144 63 889 27 231 234,6% 122,5% 

 Tabela 1 Działalność operacyjna 
1) W wynagrodzeniach i pochodnych ujęto również paragrafy: 408 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i 

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 444 Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych 

 

Wykonanie dochodów bieżących za pierwsze półrocze ukształtowało się na poziomie 54,7% 

planu. Analiza poszczególnych źródeł dochodów pokazuje, że tempo realizacji 

poszczególnych pozycji jest nieco niższe aniżeli notowane w latach poprzednich.  

W szczególności dochody z tytułu podatków lokalnych, gdzie dynamika planu na cały 2017r. 

w stosunku do wykonania za 2016r. wynosi 134%, a odnotowana dynamika wykonania  

za pierwsze półrocze wynosi 130%. Właściwie dotyczy to wszystkich pozycji (poza 

podatkiem od środków transportu i od spadków i darowizn) w tym tak znaczących pozycji jak 

podatek od nieruchomości i podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku podatku 

od nieruchomości wydaje się, że „zaległości” zostaną nadrobione w drugim półroczu,  

a opóźnienia spowodowane są zmianą granic Opola i co za tym idzie pojawieniem się 

nowych podatników. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych realizacja planu 

może nie być wykonana. Dochody z opłat zaplanowano na poziomie o 2,1% wyższym aniżeli 

wykonanie roku 2016, przy czym dynamika wzrostu za pierwsze półrocze wynosi 100,1%. 

Poniżej oczekiwań realizowane są opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 

opłata targowa. Przeciwwagę stanowią dochody z opłaty skarbowej i komunikacyjnej. Jako 

stabilne i zgodne z oczekiwaniami należy uznać wpływy z opłat za gospodarowanie 

odpadami, które stanowią wiodące źródło dochodów z opłat. Niewiadomą pozostają wpływy 

z opłat środowiskowych, które po zmianie granic Miasta powinny być znacznie wyższe  

– w sprawie prowadzona jest korespondencja z Zarządem Województwa Opolskiego, który 

dokonuje redystrybucji środków z tego tytułu. Wykonanie dochodów z PIT i CIT wyniosło 

46% planu, w taki sam stopień realizacji planu odnotowano w czerwcu 2016r. Jeśli notowana 

dynamika wzrostu utrzyma się w drugim półroczu można spodziewać się przekroczenia 

Id: DB09FF55-3E93-4F14-8961-EE5602E2888A. Przyjęty Strona 8



 

 

  

planu w przypadku PIT i nieznacznego niewykonania planu z CIT, co łącznie oznaczać 

będzie wyższe wykonanie o około 0,5 mln zł. Realizacja transferów w postaci subwencji  

i dotacji odbywa się zgodnie z planem, a realizacja planu na poziomie 60,1% wynika  

z zaliczkowego charakteru przekazywanych środków co oznacza, że w czerwcu przekazane 

już zostały środki na lipiec, tj. za siedem miesięcy. Największe trudności sprawia analiza 

pozostałych dochodów operacyjnych ze względu na różnorodność tytułów z jakich 

pozyskiwane są wpływy. Wysoka realizacja planu tej grupy dochodów (62,9% planu) 

determinowana jest przede wszystkim zrealizowaniem wpływów z dywidendy (gdyby 

wyłączyć wpływy z dywidendy wykonanie omawianej grupy dochodów wyniosłoby 50,8%). 

Uwagę należy zwrócić szczególnie na  wykonanie  dochodów z tytułu największych źródeł,  

tj. z dochodu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług.  

W pierwszym przypadku uzyskane wpływy są niższe od wykonania na 30.06.2016r., a niskie 

wykonanie tłumaczy się trudnością w egzekwowaniu czynszów z miejskich zasobów 

lokalowych. W przypadku wpływów z usług sytuacja jest bardziej złożona poprzez ujęcie  

w budżecie miasta wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Zaplanowane  

na 2017r. dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wynoszą 18,3 mln zł, z czego 

do końca czerwca zrealizowano 8,0 mln zł (43,7%). Przyjęty system rozliczania VAT  

w jednostkach budżetowych może nie wskazywać faktycznego obrazu realizacji tych 

wpływów – dochody w trakcie roku są pomniejszane o VAT należny z miesięcznym 

opóźnieniem. Wydaje się więc, że plan wpływów ze sprzedaży biletów jest zawyżony,  

a z drugiej strony nie doszacowano wpływów z VAT. Tezę taką wydaje się potwierdzać 

wykonanie w paragrafie 097 (wpływy z różnych dochodów), gdzie ujmowane są głównie 

zwroty podatku VAT. Realizacja planu ustalonego w tym paragrafie na poziomie 4,6 mln zł 

sięga 74% i wynosi 3,4 mln zł. Pomimo zmian wynikających z przyjętego systemu rozliczania 

VAT realizacja wpływów z usług przez niektóre jednostki (CWK, MOSiR) stwarza duże 

ryzyko niewykonania założonego planu wpływów.  

 

Realizacja dochodów bieżących w pierwszym półroczu nie daje podstaw do korekty prognoz 

lat przyszłych, choć zidentyfikowano obszary, które wymagać będą stałego monitoringu.  

 

Realizacja wydatków bieżących na koniec czerwca 2017r. nie przekroczyła 50% planu  

i wyniosła 48,1%. W Tabeli 1 przedstawiającej strukturę tych wydatków uwagę zwracają  

w szczególności wydatki na obsługę długu (odsetki zapłacone), których realizacja wyniosła 

33,7% planu. Tak niskie wykonanie jest z jednej strony wynikiem utrzymujących się niskich 

stóp procentowych z drugiej zaś strony wzrostem w strukturze zadłużenia miasta Opola 

udziału obligacji, których roczne kupony odsetkowe płatne są dopiero w drugim półroczu. Nie 

bez znaczenia pozostaje odsunięcie planowanego do zaciągnięcia w 2017r. kredytu  

na drugie półrocze. Niezależnie jednak od tego pozostający na 30.06.2017r. plan odsetek  

z pewnością nie zostanie zrealizowany, co daje przestrzeń niewykonania wydatków, deficytu 

i podwyższenia planowanej nadwyżki operacyjnej.  

 

Wykonanie pozostałych wydatków operacyjnych (plan 102 mln zł, wykonanie 55,4%), gdzie 

klasyfikowane są świadczenia społeczne (plan 72 mln zł, wykonanie 59,7%), determinowane 

jest głównie przez „program 500+” (plan 45 mln zł, wykonanie 61%). Jako że jednostki 

samorządu terytorialnego są jedynie „pośrednikiem” w dystrybucji świadczeń społecznych, 

ich realizacja pozostaje neutralna dla budżetu. Ponadto w omawianej grupie wydatków 

znajdują się pozycje, które nie są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu, stąd 

poszczególne paragrafy wykazują dużą rozpiętość w wykonaniu planu. Wysokie (ponad 
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50%) wykonanie planu obserwuje się przy stypendiach (69%), równoważnikach pieniężnych  

i ekwiwalentach dla żołnierzy i funkcjonariuszy (85%). Poniżej wskaźnika upływu czasu 

zrealizowane są takie pozycje jak: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne 

wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody o charakterze szczególnym, podróże służbowe.  

 

Transfery bieżące zostały wykonane na poziomie 48,9% planu, a ich dynamika wzrostu 

wyniosła 122,4%. Wykonanie poniżej 50% determinowane jest przede wszystkim wypłatą  

dotacji dla niepublicznych jednostek sektora oświaty na poziomie 41% planu, który na koniec 

czerwca wynosił 26 mln zł i stanowił 30% transferów bieżących ogółem. Wykonanie dotacji 

dla niepublicznych jednostek sektora oświaty może jednak zostać w pełni zrealizowane kiedy 

okaże się, że koszty utrzymania ucznia po przeliczeniu na koniec października będą wyższe 

od obecnie przyjętych w celu określenia wysokości dotacji. Wówczas nastąpi wyrównanie 

kosztów od początku roku. Wysoka dynamika wzrostu transferów bieżących ogółem 

spowodowana jest przyznaniem pomocy finansowej dla gmin Dobrzeń Wielki i Dąbrowa 

(plan 10,4 mln zł), która w latach poprzednich nie występowała. Dodatkowo obserwuje się 

wzrost dotacji dla fundacji, stowarzyszeń i jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

które realizują zadania zlecone przez Miasto Opole, głównie w sektorze opieki społecznej  

(w tym żłobki), sportu, kultury i promocji.  

 

Wykonanie wydatków w grupie „zakup dóbr i usług” sięgnęło 41% planu, co jest wynikiem 

analogicznym do roku ubiegłego. Jednakże dynamika wzrostu tej grupy jest znacząca  

i wynosi 135% jeśli chodzi o wykonanie, przy planowanej dynamice (plan 2017r.  

do wykonania za 2016r.) 132%. Przyrosty wydatków wynikają ze zmiany sposobu rozliczenia 

z MZK Sp. z o.o. (przejście z systemu netto na brutto) oraz zmian granic administracyjnych  

i przejęcie przez Miasto Opole zadań w przyłączonych sołectwach. W przypadku usług 

transportowych planowany wzrost wydatków w stosunku do wykonania za 2016r. wynosi 

20,4 mln zł, wykonanie na 30 czerwca w 2017r. było wyższe w porównaniu z rokiem 

ubiegłym o 12,3 mln zł. Wzrosty obserwuje się również na paragrafach zakupowych 

materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Po części jest 

to skutek reformy oświaty (wygaszanie gimnazjów i konieczność dostosowania do nowych 

warunków prawnych), a po części wynik realizacji projektów finansowanych ze środków UE. 

Wydatki związane z zakupem energii wzrosły o 10% w stosunku do 2016r. i są realizowane 

zgodnie z upływem czasu.  

 

Jeśli chodzi o największą grupę wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne – to ich 

realizacja na 30 czerwca wyniosła 50,2% planu, z tym że w pierwszym półroczu wypłacana 

jest tzw. „trzynastka”, co powoduje, że wykonanie jest wyższe w stosunku do wskaźnika 

upływu czasu. Dynamika wzrostu tej grupy sięgnęła 110,4%. Zakładana dynamika (plan  

na 2017r. do wykonania 2016r.) jest niższa i wynosi 109,0%. Warto zauważyć, że plan  

na 30.06.2017r. nie zakładał jeszcze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, które wzrosły  

na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Jest więc wysoce 

prawdopodobne, że należało będzie zabezpieczyć w budżecie dodatkowe środki na wydatki 

związane z wynagrodzeniami i pochodnymi.  
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Zważywszy na ograniczony wpływ na osiągane dochody, szczególnie w krótkim okresie, 

nadal priorytetem powinno być ograniczanie wydatków bieżących poprzez podnoszenie 

efektywności wydatkowanych środków (podejście zadaniowe).  

 

B.2.2 Część inwestycyjna budżetu. 

Stosunkowo wysoki  plan dochodów majątkowych determinowany jest poprzez dotacje 

inwestycyjne, co jest wynikiem rozpoczęcia realizacji zadań z nowego okresu planistycznego 

UE 2014-2020. W planowanych dochodach majątkowych na 2017r. w kwocie 102,3 mln zł  

87 mln zł stanowią dotacje inwestycyjne, z czego 76 mln zł to dotacje na realizację zadań 

współfinansowanych ze środków UE. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano  

na poziomie 15 mln zł.  

Plan dotacji z UE kształtują przede wszystkim dwa zadania: 

 Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji 

Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu  

– etap I – planowane na 2017r. dochody z tego tytułu 28,3 mln zł, 

 Bezpieczny transport w Opolu – planowane na 2017r. dochody z tego tytułu 37,5 mln zł.  

 

Większość dotacji na inwestycje jest ściśle związana z realizacją wydatków, stąd ryzyko 

związane z niewykonaniem tej części dochodów jest neutralizowane po stronie wydatków. 

Na dzień sporządzania niniejszej informacji już wiadomo, że pierwsze z wyżej wymienionych 

zadań nie zostanie zrealizowane w zakresie planowanym na 30 czerwca 2017r., stąd też 

znaczna część wydatków, jak i dochodów została przesunięta na rok następny już w 

miesiącu lipcu br.  

 

Część dotacji inwestycyjnych zaplanowanych na 2017r. stanowi refundacje wcześniej 

poniesionych wydatków, dlatego też ich realizacja nie jest już zależna od wydatków – chodzi 

tutaj o refundację wydatków poniesionych na zadanie pn. Modernizacja obiektów kultury  

w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności 

w zakresie polskiej piosenki (wydatki poniesione zostały wcześniej z budżetu Miasta niemniej 

jednak Muzeum Polskiej Piosenki otrzymało dofinansowanie z budżetu UE na przedmiotowe 

zadanie, co umożliwiło zrefundowanie poniesionych przez Miasto wydatków) oraz 

Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" wraz  

z pierwszym wyposażeniem obiektu (zadanie realizowane w formule wieloletniej, którego 

realizacja zakończyła się w 2017r., miasto Opole otrzymało wsparcie z Ministerstwa Sportu).  

 

Realizacja wpływów z dotacji inwestycyjnych w pierwszym półroczu sięgnęła 9,8 mln zł  

z czego 8,8 mln zł to środki europejskie (7,8 mln zł Bezpieczny transport w Opolu, 1,0 mln zł 

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych 

wraz z zagospodarowaniem terenu). Tradycyjnie w drugim półroczu kiedy przyspieszają 

wydatki inwestycyjne następuje również zwiększone wykonanie dotacji inwestycyjnych. 

Wszystkie ujęte w planie na 2017r. dochody z dotacji zostały już zakontraktowane. 

 

Analizując realizację planu dochodów ze sprzedaży majątku należy wskazać, iż często 

uzależniona ona jest od powodzenia pojedynczych transakcji. Na koniec czerwca wykonanie 

tej grupy dochodów wyniosło 10% rocznego planu. Realizacja planu w I półroczu oparta jest 

na sprzedaży 7 lokali mieszkalnych (0,7 mln zł) i 2 nieruchomości gruntowych (0,7 mln zł).  
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W Tabeli 2 przedstawiono „działalność inwestycyjną” miasta Opola w latach 2015-2017, 

dokonując prezentacji dochodów jak i wydatków inwestycyjnych.  

        

 
w tys. zł 

  
Wykonanie 
30.06.2015r. 

Wykonanie 
31.12.2015r. 

Wykonanie 
30.06.2016r. 

Wykonanie 
31.12.2016r. 

Wykonanie 
30.06.2017r. 

Plan 
30.06.2017r. 

% 
wykonanie 
30.06.2017r. 

dynamika 
wykonania 
30.06.2017/ 
30.06.2016 

Dochody inwestycyjne 11 660 41 657 17 242 54 968 11 313 102 283 11,1% 65,6% 

Dotacje na inwestycje 2 138 24 479 12 989 37 821 9 783 86 981 11,2% 75,3% 

Sprzedaż inwestycji/ majątku 9 522 17 178 4 253 17 147 1 530 15 302 10,0% 36,0% 

Wydatki inwestycyjne 14 685 70 980 24 597 96 076 29 516 223 768 13,2% 120,0% 

Wydatki kapitałowe 
(inwestycyjne) 

10 481 61 347 14 636 74 852 23 247 204 261 11,4% 158,8% 

Transfery kapitałowe  
(dotacje na inwestycje) 

116 4 845 6 766 11 529 3 101 16 339 19,0% 45,8% 

Inwestycje finansowe  4 088 4 788 3 195 9 695 3 167 3 167 100,0% 99,1% 

Wynik na działalności 
inwestycyjnej 

-3 024 -29 323 -7 355 -41 107 -18 203 -121 484 15,0% 247,5% 

Tabela 2 Działalność inwestycyjna 

 

Plan wydatków majątkowych na koniec czerwca został zrealizowany w 13%. Na dzień  

30 czerwca br. plan wydatków majątkowych wynosił 223,8 mln zł, natomiast z początkiem 

lipca został obniżony do poziomu 170,1 mln zł – przy takim planie wykonanie wynosiłoby 

17,4%. Nominalne wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze jest wyższe  

w porównaniu z latami 2015-2016 co oznacza, że realizacja inwestycji przyspiesza. 

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w lipcu związane było z przesunięciem płatności 

za zakup autobusów, wydatki te będą zrealizowane w pierwszym kwartale  2018r.  

W katalogu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2017r. (wg stanu na 30 czerwca) 

znajdowało się 150 zadań z czego 98 miały zerowe wykonanie. Są to zadania, które znajdują 

się na etapie przygotowań i wymagają sporządzenia odpowiedniej dokumentacji oraz wyboru 

wykonawcy. Z pewnością w II półroczu należy spodziewać się przyspieszenia realizacji tych 

wydatków, niemniej jednak możliwość niezrealizowania planu wydatków majątkowych jest 

zdecydowanie większe niż w przypadku działalności operacyjnej i w szczególności dotyczy 

tych zadań, których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła.  

Wcześniej identyfikowane ryzyko polegające na pozyskiwaniu bezzwrotnych źródeł 

finansowania zadań inwestycyjnych wraz z upływem czasu jest niwelowane poprzez 

sukcesywne zawieranie umów na dofinansowanie. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym 

składową WPF w części 1.1.2 wydatki majątkowe, na które przewiduje się pozyskanie 

środków z UE, wyspecyfikowano 25 zadań, które mają być realizowane do 2020r., na łączną 

kwotę 647 mln zł. Z 25 zadań tylko na 3, których łączna wartość wynosi 52,6 mln zł, nie 

otrzymano jeszcze dofinansowania są to: 

 Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu 
publicznego w Opolu – etap II – zadanie kwotowane na 27,2 mln zł nabór wniosków 
przewidziany jest na I kwartał 2018r.  

 Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i trenów 
przyległych w Opolu – etap I – zadanie kwotowana na 16,3 mln zł, wniosek został 
złożony, decyzja o dofinansowanie będzie znana w październiku, 

 Dwa żywioły – jedna natura. Polsko-Czeski potencjał pogranicza – zadanie kwotowane 
na 9,2 mln zł ponowny wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do końca września 
br., decyzja o przyznaniu dofinansowania ma zapaść w 2018r. 

 

W przypadku zadań już ujętych w WPF może  pojawić się zawsze ryzyko związane z ich 

realizacją – chodzi tutaj o rozstrzygnięcia przetargowe na wybór wykonawców oraz  

o pojawienie się prac dodatkowych, które mogą istotnie podnieść koszt realizacji w stosunku 

do przyjętych założeń. Ponadto wciąż występują duże potrzeby realizacji kolejnych  zadań 

infrastrukturalnych – dodatkowa przeprawa przez Odrę, zamknięcie pierścienia obwodnicy 

Opola, rewitalizacja i modernizacja już istniejącego majątku. Potrzeby te będą wzmagane 
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poprzez dostępność środków ze źródeł zewnętrznych jakie będzie można pozyskać  

na dofinansowanie inwestycji.  

 

W Tabeli  3 przedstawiono realizację planu wydatków majątkowych ogółem na tle piętnastu 

zadań o najwyższym nominalnym wykonaniu. 

     
w tys. zł 

Lp. 
Treść 

 
Plan na  
2017 r. 

Wykonanie 
30.06.2017r. 

Wykonanie 
planu 

Udział w 
wykonaniu 

ogółem 

  Inwestycje Ogółem   223 768 29 516 13% 100% 

  w tym:         

1 Bezpieczny transport w Opolu   45 779 11 941 26% 40% 

2 
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak"  

wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu 
  11 739 2 731 23% 9% 

3 
Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 
Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

Alei Przyjaźni 26 w Opolu 
  2 167 2 167 100% 7% 

4 
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków 

zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu 
  5 202 1 518 29% 5% 

5 
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze 

dawnego Zamku Górnego i jego okolic 
  5 471 1 474 27% 5% 

6 
Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa 
obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola 

  7 500 1 324 18% 4% 

7 Wykupy gruntów i nieruchomości   4 500 1 101 24% 4% 

8 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego   1 480 1 000 68% 3% 

9 
Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 
Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Kaliskiej w Opolu 
  1 000 1 000 100% 3% 

10 Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej    774 752 97% 3% 

11 
Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Szczepanowicach 
  1 852 631 34% 2% 

12 
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy 

Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska 
  1 240 526 42% 2% 

13 
Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ 

"Śródmieście" 
   400 400 100% 1% 

14 
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, 

realizowanych na terenie miasta Opola 
   550 378 69% 1% 

15 
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i 

Metalchemu w Opolu 
   760 362 48% 1% 

SUMA WIERSZY 1-15 90 415 27 306 30% 93% 

Tabela 3 Wydatki majątkowe 

 

Z przedstawionych danych wynika, że 93% kwoty wykonania stanowi realizacja 15 zadań  

z ogółu planowanych 150. Największe wykonanie notuje się na zadaniach stanowiących 

kontynuację wcześniej rozpoczętych projektów (poz. 1, 2, 4, w Tabeli 3 – realizacja trzech 

wymienionych zadań stanowi 54% całego wykonania wydatków majątkowych), co wskazuje 

na to, że właściwie wydatki na nowe zadania inwestycyjne są w większości przypadków 

realizowane po pierwszym półroczu. Zjawisko to obrazuje wysokie sformalizowanie procesu 

inwestycyjnego – potrzebę zdobycia wszelkiego rodzaju zgód, pozwoleń, zaświadczeń  

i dokumentacji, aby można było ogłosić postępowanie przetargowe, które samo w sobie 

również często się przedłuża. Szczegółowe omówienie wszystkich przedsięwzięć zawartych 

w WPF zostało przedstawione w Części D niniejszego opracowania.  

 

Reasumując, część majątkowa budżetu jest obarczona ryzykiem zarówno po stronie 

dochodów jak i wydatków. Dla całości budżetu ważne jest by realizacja części inwestycyjnej 

prowadziła nie tylko do rozwoju substancji majątkowej, ale przede wszystkim do rozwoju 

potencjału dochodowego budżetu i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.  

 

B.2.3 Część finansowa budżetu. 

W części finansowej uwzględniono wpływy z uruchomień nowego zadłużenia oraz wypływy 

związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.  

Nie uwzględniono tzw. wolnych środków – wyniku budżetu z roku poprzedzającego, które  

są wykazane w budżecie miasta Opola na koniec czerwca 2017r. w kwocie 33,1 mln zł.   
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W Tabeli 4 przedstawiono działalność finansową wraz z saldem zadłużenia w danym 

okresie. Ujemny wynik tej działalności oznacza spadek zadłużenia, a dodatni wzrost długu.  

 

W okresie od stycznia do czerwca 2017r. zostały zaciągnięte zobowiązania na kwotę 3,5 mln 

zł, spłaty natomiast sięgnęły 5,5 mln zł. W efekcie saldo zadłużenia obniżyło się w stosunku 

do końca 2016r. o 2,0 mln zł.  

         
w tys. zł 

  
Wykonanie 
31.12.2014r. 

Wykonanie 
30.06.2015r. 

Wykonanie 
31.12.2015r. 

Wykonanie 
30.06.2016r. 

Wykonanie 
31.12.2016r. 

Wykonanie 
30.06.2017r. 

Plan 
31.12.2017r. 

% 
wykonanie 

30.06.2016r. 

dynamika 
wykonania 
30.06.2017/ 
30.06.2016 

Przychody 39 098 7 000 14 500 5 500 25 500 3 500 80 101 4,4% 63,6% 

Nowozaciągany dług 39 098 7 000 14 500 5 500 25 500 3 500 80 101 4,4% 63,6% 

Rozchody 30 479 10 368 15 714 5 631 16 326 5 545 18 948 29,3% 98,5% 

Spłata zadłużenia 30 479 10 368 15 714 5 631 16 326 5 545 18 948 29,3% 98,5% 

Wynik na działalności 
finansowej 

8 618 -3 368 -1 214 -131 9 174 -2 045 61 153 -3,3% 1560,3% 

Saldo zadłużenia 223 999 220 631 222 785 222 654 231 959 229 915 293 112     

 Tabela 4 Działalność finansowa 

 

Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe wynika przede wszystkim z prowadzonej 

polityki inwestycyjnej oraz z obsługi wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wynik  

na działalności finansowej stanowi źródło finansowania działalności inwestycyjnej, która  

nie znajduje pokrycia w wyniku operacyjnym.  

Wielkość realizacji wydatków inwestycyjnych ma bezpośrednie przełożenie na realizację 

przychodów (zwiększenie długu). Mniejsze zapotrzebowanie na dług będzie wynikać również 

z możliwości osiągnięcia lepszego wyniku operacyjnego aniżeli planowany. 

warto zauważyć, że od końca 2014r. do 30 czerwca 2017r. zadłużenie wzrosło o 6 mln zł,  

w tym samym okresie wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 196,6 mln 

zł. Podkreślenia wymaga również fakt, że Miasto Opole nigdy nie miało problemów  

z pozyskaniem zwrotnych środków finansowych. Obecnie pozyskiwanie zwrotnych źródeł 

finansowania odbywa się w oparciu o dwa źródła – kredyt inwestycyjny w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym oraz emisja obligacji na rynku krajowym w celu spłaty wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań i na pokrycie planowanego deficytu. Polityka ta ma swoje 

odzwierciedlenie w saldzie zadłużenia, w którego strukturze na dzień 30 czerwca 2017r. 50% 

stanowiły obligacje, a 48% kredyty z EBI (pozostałe 2% stanowią pożyczki i kredyty 

zaciągnięte w latach wcześniejszych na rynku krajowym).    

Plan rozchodów oparty jest w znacznej mierze o harmonogramy już zaciągniętych 

zobowiązań, nie przewiduje się zatem znaczących odchyleń od planu. W latach przyszłych 

zaplanowano spłaty zarówno zadłużenia obecnie posiadanego, jak i przewidzianego  

do pozyskania w latach 2017-2020 jako zabezpieczenie wkładu własnego dla realizacji 

zadań, które ewentualnie otrzymają wsparcie z budżetu UE. Jeśli wzrost wydatków 

majątkowych nie będzie znacząco wyższy od pozyskanych dotacji inwestycyjnych to można 

uznać przyjęte wielkości za bezpieczne z punktu widzenia płynności budżetu.  

 

B.2.4 Limit spłat i jego determinanty. 

Ograniczanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia gospodarki 

finansowej odbywa się poprzez konieczność ustalania dochodów bieżących ponad wydatki 

bieżące (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz uzależnienie zaciągania zobowiązań 

– a ściślej możliwości jego spłat – od osiąganych wyników operacyjnych i wpływów  

ze sprzedaży majątku (art. 243 ustawy o finansach publicznych). 

 

Górny limit spłat określany jest osobno dla każdego roku na podstawie danych z trzech 

poprzedzających lat. Konstrukcja taka wymusza na jst uwzględnianie konsekwencji kształtu 
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każdorocznego budżetu w perspektywie wieloletniej. Bardzo istotna z tego punktu widzenia 

jest stabilność, przewidywalność i realność budżetów w szczególności części operacyjnej,  

od tego bowiem zależy trafność prognoz lat przyszłych.   

 

Zatem spełnienie ustawowych limitów wiąże się nie tylko z poziomem zadłużenia  

i planowanych spłat, ale także z trafnością prognoz, co do wielkości dochodów  

(z uwzględnieniem ich struktury – dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku), 

wydatków bieżących (w tym odsetki od zadłużenia).  

 

Pewne ryzyko wprowadzają również ustawowe wyjątki polegające na wyłączeniu z limitów 

spłat rat (kredytów, pożyczek, obligacji) wraz z należnymi odsetkami i dyskontem  

od emitowanych papierów wartościowych zaciąganych w związku z umową zawartą  

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków 

UE. Na obecnym etapie (tylko trzy przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF nie otrzymały 

jeszcze wsparcia patrz pkt. B.2.2) ryzyko wiąże się z utrzymaniem wydatków w limitach 

przedstawionych we wnioskach o dofinansowanie i z prawidłowym rozliczeniem projektów. 

Kolejne ryzyko związane z wyłączeniami z ustawowych limitów polega na pozbawieniu 

wskaźników z art. 243 roli automatycznego bezpiecznika, co oznacza, że płynność 

finansowa może zostać utracona przy jednoczesnym spełnieniu norm wynikających z ustawy 

o finansach publicznych. Priorytetem więc przy planowaniu budżetów za każdym razem 

powinno być utrzymanie możliwości regulowania zobowiązań.  

 

W załączniku do Informacji przedstawiono graficznie (na wykresach) dane na temat 

zadłużenia w całym horyzoncie wieloletniej prognozy finansowej (lata 2018-2036). Wykresy 

te obrazują: 

1) spłaty zadłużenia (kapitał i odsetki) w zestawieniu z górnym limitem spłat, obliczonym 

zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, 

2) spłaty zadłużenia posiadanego (kapitał) oraz spłaty zadłużenia planowanego  

do zaciągnięcia, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową, 

3) tzw. „scenariusz nietrafionych prognoz” lub „analiza wrażliwości” obrazujący między 

innymi kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w sytuacji spadku dochodów 

bieżących o 1% - odchylenia dotyczą wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.   

 

 

B.3. Zmiana granic miasta Opola 

Na wniosek Rady Miasta Opola, w 2016r. Rada Ministrów zdecydowała o zmianie granic 

Miasta Opola, zwiększając tym samym jego obszar. Decyzja ta ma znaczący wpływ  

na kształt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Dla budżetu Miasta Opola zmiana granic oznacza większe dochody i większe wydatki.  

Z szacunków jakie zostały sporządzone na potrzeby wniosku wynika, że w długim okresie 

wpływy związane ze zmianą granic Miasta powinny być wyższe aniżeli wypływy. Jak 

zaznaczono w części B.2.1 w pierwszym półroczu dynamika wydatków bieżących była nawet 

nieznacznie wyższa aniżeli dochodów bieżących. Wydaje się, że okres I półrocza jest zbyt 

krótkim okresem by wyciągać jakiekolwiek wnioski, tym bardziej, że miasto Opole prócz 

realizacji zadań własnych na przyłączonych obszarach zdecydowało się udzielić pomoc 

finansową dwóm gminom do 2020r. na łączną kwotę 35,4 mln zł. Ryzyko związane  

ze zmianą granic dla prognoz podstawowych kategorii budżetowych w latach przyszłych 

pozostaje wysokie. Ograniczenie ryzyka będzie następować sukcesywnie po realizacji 
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każdego kolejnego pełnego okresu budżetowego. Na obecnym etapie istotne są bieżące 

analizy realizacji planów dochodów i wydatków. W przypadku prognoz finansowych 

dotychczasowa praktyka weryfikacji danych raz w roku przy okazji opracowywania budżetu 

na kolejny rok powinna być wystarczająca.  

 

 

C. WPŁYW ZAGROŻEŃ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZOWANYCH DEFICYTÓW / 

NADWYŻEK BUDŻETÓW LAT PRZYSZŁYCH, WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA ORAZ SPŁAT 

ZADŁUŻENIA. 

Budżet miasta Opola wg stanu na koniec czerwca 2017r. zakładał, że w całym roku 

wygenerowany zostanie deficyt na poziomie 94,3 mln zł. Realizacja budżetu w pierwszym 

półroczu zamyka się zaś nadwyżką budżetu w kwocie 45,7 mln zł.  

Poziom deficytu determinowany jest przede wszystkim skalą wydatków inwestycyjnych, stąd 

też ostateczna różnica między dochodami i wydatkami ogółem będzie zależała od poziomu 

wydatków majątkowych. Jak już wcześniej zaznaczono w lipcu br. dokonano korekty 

wydatków majątkowych, w związku z czym planowany deficyt obniżył się do 65,4 mln zł.  

 

Plan wydatków stanowi górną granicę wydatków jaka może zostać zrealizowana, dlatego też 

jak pokazuje praktyka lat ubiegłych wykonanie często okazuje się niższe od założeń.  

W przypadku dochodów plan ustalany jest ostrożnościowo w szczególności jeśli chodzi  

o główne (największe) źródła dochodów. Niezrealizowana część wydatków bieżących 

wpływa korzystnie na wysokość nadwyżki operacyjnej natomiast w przypadku 

niezrealizowanych wydatków majątkowych znaczna część jest przenoszona do budżetu roku 

następnego, zwiększając w ten sposób lukę między obecnie założonymi dochodami  

i wydatkami w przyszłych okresach. Jeśli wzrost deficytów lat przyszłych jest proporcjonalny 

do niezrealizowanego planu deficytu bieżącego roku to zjawisko takie nie ma wpływu  

na wzrost zadłużenia w średniej perspektywie. Problem powstaje w momencie kiedy  

w miejsce odsuwanych w czasie wydatków pojawiają się nowe zadania, które faktycznie 

przyczyniają się do realizacji deficytu w roku bieżącym.   

 

Odnosząc się do  zmian granic miasta Opola, po pierwszym półroczu można wskazać,  

że realizacja wydatków związanych ze zmianą granic przebiega lepiej aniżeli realizacja 

dochodów. Choć w długim okresie czasowym zmiana granic Opola w kształcie wynikającym 

z Rozporządzenia Rady Ministrów, powinna przyczynić się nie tylko do nominalnego 

zwiększenia nadwyżki operacyjnej, ale również do poprawy marży operacyjnej. Dlatego też 

dużym wyzwaniem będzie niedopuszczenie do poluzowania polityki wydatkowej na poziomie 

operacyjnym.         

 

Pamiętać należy, że w okresie planowania wzmożonych działań inwestycyjnych trzeba 

będzie również obsługiwać obecne zadłużenie. Oznacza to, że przychody (nowy dług) 

muszą pokryć nie tylko deficyt, ale również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

– rozchody. W praktyce oznacza to, że następuje tzw. „refinansowanie zadłużenia”. Sama 

operacja refinansowania długu nie wpływa ani na jego wzrost ani spadek, zmieniają się 

natomiast warunki na jakich zaciągane są nowe zobowiązania, co również stanowi pewien 

rodzaj ryzyka w szczególności kiedy okres niskich stóp procentowych wydaje się kończyć.  

 

Łączne zadłużenie globalne Miasta Opola na koniec czerwca 2017r. wyniosło 229,9 mln zł. 

W stosunku do otwarcia 2017r. zmniejszyło się o 2,0 mln zł. Biorąc pod uwagę plan budżetu 
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na 30 czerwca 2017r. zadłużenie na koniec 2017r. powinno wynieść 293,1 mln zł. Jednakże, 

jak już wspomniano wyżej planowany deficyt nie zostanie zrealizowany w związku z czym 

faktyczne zadłużenie na koniec 2017r. powinno być niższe od planu o około 46 mln zł. 

Wzrost zadłużenia nie powinien być większy niż 15 mln zł przy nowo zaciąganym długu  

w wysokości 34 mln zł i spłatach 19 mln zł. Projekcje na kolejne lata wskazują na wzrost 

zadłużenia do 352 mln zł w 2018r., z czego 54,5 mln ma stanowić kredyt na prefinansowanie 

(z założenia ma zostać spłacony z dochodów UE). Począwszy od 2019r. planowana jest 

nadwyżka dochodów nad wydatkami, co przekłada się na spadek zadłużenia.  

 

Zgodnie z projekcją zawartą w WPF najwyższe obciążenie Miasta Opola spłatami kredytów 

ma nastąpić w 2020r., a łączne spłaty mają wynieść 50,4 mln zł (kapitał), z czego 23 mln zł 

ma stanowić spłata kredytu na prefinansowanie. Zakłada się, że kredyt na prefinansowanie 

będzie spłacany w latach 2018-2021. Rozpoczęcie spłat przypadnie na okres rozliczenia 

pierwszego zadania finansowanego środkami z UE na zasadach refinansowania wydatków, 

które wcześniej sfinansowano środkami z kredytu. Ostatnia spłata części prefinansowej 

kredytu nastąpi po rozliczeniu ostatniego zadania finansowanego w podobny sposób. 

Założono, że do czasu zakończenia realizacji danego zadania środki otrzymywane na 

zasadzie refinansowania będą służyły kolejnym płatnościom, tak by w jak najmniejszym 

stopniu wykorzystać linię kredytową EBI na prefinansowanie.     

 

W roku 2017r. wysokość spłat jest równa zobowiązaniom wynikającym z harmonogramów 

spłat już zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach założone spłaty dotyczą zarówno już 

zaciągniętych zobowiązań jak i dopiero planowanych do zaciągnięcia (Wykres 2  

w załączniku). W latach 2019-2026 wysokość spłat (wraz z kredytem na prefinansowanie) 

będzie przewyższać 30 mln zł rocznie. Począwszy od 2027r. planowane spłaty będą spadać. 

Wynika to z założenia, że planowane do zaciągnięcia zadłużenie w latach 2017-2019, które 

nie jest jeszcze zakontraktowane, będzie spłacane w równych miesięcznych ratach  

z terminem zapadalności 10 lat od uruchomienia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 

WPF ma obejmować okres, w którym nastąpią spłaty wszystkich zobowiązań – tych już 

zaciągniętych i tych planowanych.  

 

Dane zawarte w WPF na koniec czerwca 2017r. wskazują, że maksymalna wartość spłat 

zobowiązań wraz z odsetkami w 2017r. nie może przekroczyć 7,83% planowanych na ten 

rok dochodów ogółem. Natomiast obliczenia zawarte w tym dokumencie wskazują,  

że faktyczne obciążenia spłatami zobowiązań wraz z odsetkami, po uwzględnieniu 

wszystkich dopuszczalnych prawem wyłączeń, kształtować się mają na poziomie 2,54% 

dochodów ogółem.  

 

Wciąż pozostają aktualne postulaty odnoszące się  do ograniczania ryzyka realizacji założeń 

zawartych w WPF, tj.: 

 wzrost efektywności działalności operacyjnej – chodzi tutaj o maksymalizację nadwyżki 

operacyjnej przy utrzymaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług publicznych  

w szczególności w aspekcie zmiany granic miasta Opola, 

 staranne dobieranie zadań inwestycyjnych – realizacja zadań inwestycyjnych powinna 

ułatwiać inwestycje prywatne a nie je wypierać oraz zwiększać bazę dochodową budżetu 

a nie wydatki, 

 odpowiedzialne zarządzanie długiem.   
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D. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF 

Szczegółowe dane w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zawarto poniżej  

w formie tabelarycznej. Analizując sam załącznik Nr 2 do WPF jakim jest wykaz 

przedsięwzięć widoczna jest znacząca kumulacja wydatków majątkowych w szczególności  

w latach 2017-2020 – wydatki majątkowe łącznie w tym okresie mają wynieść 683 mln zł. 

Duże spiętrzenie wydatków majątkowych we wskazanych latach jest wynikiem realizacji 

projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków UE. Planowane wydatki na inwestycje 

współfinansowane środkami z UE w latach 2017-2020 wynoszą 623 mln zł.   
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Lp. Nazwa przedsięwzięcia

jednostka 

odpowiedzialna 

lub 

koordynująca

okres 

realizacji

Rodzaj 

wydatku

Łączne nakłady 

finansowe

Wykonanie 

(wydatki poniesione 

do 31.12.2016r.)

Plan wydatków 

2017r.

Wykonanie okres 

01.01.2017

30.06.2017

Plan wydatków  

2018r. - 2021r.

% wykonanie 

planu wydatków 

(okres I półrocza 

2017r. do planu 

2017r.)

% wykonanie 

planu wydatków 

(łącznie z I 

półroczem 2017r. do 

wartości zadania)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

razem 5 849 782,36 83 460,36 5 512 616 1 526 867,80 253 706 28% 28%

wydatki bieżące 567 673,50 3 551,50 310 416 8 681,31 253 706 3% 2%

wydatki majątkowe 5 282 108,86 79 908,86 5 202 200 1 518 186,49 29% 30%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 5 439 547,00 87 945,00 3 328 794 77 816,59 2 022 808 2% 3%
wydatki bieżące 10 500,00 0,00 6 000 552,27 4 500 9% 5%

wydatki majątkowe 5 429 047,00 87 945,00 3 322 794 77 264,32 2 018 308 2% 3%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 415 401,85 264 520,85 150 881 141 697,72 0 94% 98%

wydatki bieżące 415 401,85 264 520,85 150 881 141 697,72 0 94% 98%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 175 398,37 66 492,37 108 906 108 904,97 0 100% 100%

wydatki bieżące 175 398,37 66 492,37 108 906 108 904,97 0 100% 100%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

D.1 Informacja o przebiegu i realizacji zadań, projektów i programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2017r.

1

Przebudowa i rozbudowa istniejącej 

szklarni w celu ochrony ex situ gatunków 

zagrożonych wraz z zagospodarowaniem 

terenu

Ogród Zoologiczny w 

Opolu / UM Opola

Wydział ds. 

Europejskich i 

Planowania Rozwoju

2015

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych, podpisano umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonano dokumentację projektową, zapewniono obsługę geodezyjną oraz

tablicę informacyjną dotyczącą projektu.

Uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne. Podpisano umowy na nadzór nad robotami sanitarnymi, elektrycznymi oraz nad robotami

ogrodniczymi. Ponadto zamieszczono stosowne ogłoszenie w NTO  o rozpoczęciu prac ogólnobudowlanych.

Kontynuacja i zakończenie robót ogólnobudowlanych oraz zakup i instalacja wyposażenia. Nastąpi również zasiedlenie obiektu gatunkami chronionymi zwierząt i roślin. Zakończenie prac

przewiduje się w terminie do 13.12.2017 roku. Po tym okresie prowadzone będą działania informacyjne i promocyjne (spoty reklamowe w radio i TV, ogłoszenia w prasie, publikacja

folderów  opisujących zagrożony gatunek itp.).

2

Wsparcie kształcenia zawodowego w 

kluczowych dla regionu branżach

UM Opola

Wydział Oświaty

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wykonano dokumentację dla przebudowy garaży na pracownie samochodowe, oraz dla adaptacji pomieszczeń bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego.

Podpisano umowę o dofinansowanie.

Ogłoszenie kolejnego przetargu na przebudowę Bursy i schroniska. Rzeczowa realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia.

W zakresie przebudowy garaży na pracownie samochodowe CKP przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe - wyłoniono wykonawcę robót. Planowany termin zakończenia prac

planuje się na wrzesień br. W zakresie przebudowy budynku Bursy na potrzeby pracowni CKP (gastronomiczne i logistyczna) oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Opolu

ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, który nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert. 

3

Opolscy fachowcy na start
UM Opola

Wydział Oświaty

2015

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Pokryto koszty związane z pobytem uczestników praktyk zagranicznych. Wypłacono środki, tzw. "kieszonkowe" uczestnikom projektu oraz wynagrodzenia dla koordynatora

merytorycznego, księgowego i kierownika projektu.  

Wypłacono kieszonkowe dla uczestników drugiej grupy praktyk zagranicznych i opiekuna, pokryto koszty związane z pobytem tj.: zakwaterowanie, wyżywienie, transport. Opłacono

opiekuna praktyk zagranicznych, pokryto koszty przygotowania i organizacji (warsztaty językowe, przygotowanie kulturowe, mentalne i pedagogiczne, obsługa dokumentacji Mobility Tool,

Europass, koordynacja logistyczna). Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora merytorycznego, księgowego i kierownika projektu.  

Sporządzenie raportu końcowego, wydruk certyfikatów i dyplomów, zakup nagród dla uczestników projektu.

4

Mobilna Trójka
UM Opola

Wydział Oświaty

2015

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

W ramach projektu wypłacono dofinansowanie dla sześciu uczestników tzw. mobilności zagranicznej (trzy mobilności do Wielkiej Brytanii i trzy mobilności do Niemiec) zgodnie z zawartą

umową pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" finansowanego z Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wypłacono dofinansowanie dla kolejnych dziewięciu uczestników tzw. mobilności zagranicznej (dziewięć mobilności do Wielkiej Brytanii) zgodnie z zawartą umową.

1/23
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Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 201 414,79 89 656,79 111 758 73 233,68 0 66% 81%

wydatki bieżące 201 414,79 89 656,79 111 758 73 233,68 0 66% 81%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 297 992,29 59 084,29 238 908 226 793,81 0 95% 96%

wydatki bieżące 297 992,29 59 084,29 238 908 226 793,81 0 95% 96%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 1 065 609,06 41 466,06 811 022 46 641,73 213 121 6% 8%

wydatki bieżące 1 035 609,06 41 466,06 781 022 46 641,73 213 121 6% 9%

wydatki majątkowe 30 000,00 0,00 30 000 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 1 519 204,16 46 607,16 1 168 756 292 368,75 303 841 25% 22%

wydatki bieżące 1 488 354,16 46 607,16 1 137 906 292 368,75 303 841 26% 23%

wydatki majątkowe 30 850,00 0,00 30 850 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

4

Przygotowanie certyfikatów, rozliczenie i podsumowanie projektu.

5

Mobilność zawodowa nauczycieli 

gwarancją rozwoju szkoły

UM Opola

Wydział Oświaty

2015

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

W ramach projektu dotychczas przeprowadzono szkolenia językowe w Anglii, Irlandii, Niemczech i Włoszech 8 nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę. Każdy uczestnik projektu

ubezpieczony został na okres mobilności, wziął udział w kursach językowych przygotowujących do odbycia mobilności oraz wyposażony został w materiały pomocnicze tj. słowniki,

przewodniki oraz teczkę do zbierania dokumentacji. W ramach projektu zapewniono pokrycie kosztów szkoleń za granicą, kosztów pobytu i kosztów podróży do miejsca docelowego.

Kontynuacja projektu i szkolenia językowe kolejnych nauczycieli.

Zakup laptopa wraz z peryferiami do obsługi dokumentacji projektowej. Wypłata pozostałej płatności po udokumentowaniu uczestnictwa w kursie. Upowszechnienie efektów mobilności

poprzez spotkania z innymi nauczycielami, uczniami, lekcje otwarte i prezentacje.

6

Otwarta Europa szansą rozwoju 

zawodowego uczniów opolskiej 

budowlanki

UM Opola

Wydział Oświaty

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Opłacono przejazd, ubezpieczenie i pobyt uczniów na praktykach w Lipsku i Frankfurcie, wypłacono kieszonkowe, zrealizowano wycieczkę zawodową do Wrocławia, wypłacono umowy

zlecenie za prowadzenie kursów, obsługę księgową oraz za koordynację projektu.

Osiemnastu nauczycieli wzięło udział w kursach językowych, metodycznych i stażach zawodowych. 

Szkolenia odbyły się w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Włoszech oraz na Malcie. Podniesiono kompetencje językowe nauczycieli oraz przyczyniono się zdobycia nowego

doświadczenia zawodowego poprzez wdrożenie nabytych umiejętności w procesie nauczania swoich przedmiotów.

Całość Projektu na dzień 30.06.2017r. została zrealizowana.

7

Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej 

rynku pracy 2

UM Opola

Wydział Oświaty

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wypłacono wynagrodzenia dla specjalistów zaangażowanych w projekt. Wykonano remont pracowni dla zawodu Technik Weterynarii. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli

prowadzących zajęcia dodatkowe. Wypłacono wynagrodzenia dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu. Opłacono koszt studiów podyplomowych dla nauczyciela

przedmiotów zawodowych.

Kontynuacja projektu. Opłacono również koszty zawiązane z organizacją staży zawodowych dla uczniów z 5 liceów ogólnokształcących miasta Opola.

Kontynuacja projektu. Pokrycie kosztów związanych z organizacją kursów zawodowych dla uczniów i nauczyciela, doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w sprzęty i pomoce

dydaktyczne. Pokrycie kosztów zawiązanych z organizacją staży zawodowych dla uczniów z ZSTiO.

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – 

obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i 

nauczycieli szkół podstawowych na 

obszarze Aglomeracji Opolskiej

UM Opola

Wydział Oświaty

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w ramach projektu oraz specjalistów zaangażowanych w projekt. Zapłacono za bilety MZK, usługę

cateringową oraz za zajęcia w miejscu edukacji bezpośredniej - Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. 

Kontynuacja realizacji projektu.

Planuje się przeprowadzenie przetargu na transport, dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez specjalistów zewnętrznych oraz na pomoce dydaktyczne i sprzęt.

8
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razem 1 583 532,42 55 001,42 1 211 824 284 952,73 316 707 24% 21%

wydatki bieżące 1 554 732,42 55 001,42 1 183 024 284 952,73 316 707 24% 22%

wydatki majątkowe 28 800,00 0,00 28 800 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 1 545 648,80 55 372,80 1 181 146 202 578,83 309 130 17% 17%

wydatki bieżące 1 504 298,80 55 372,80 1 139 796 202 578,83 309 130 18% 17%

wydatki majątkowe 41 350,00 0,00 41 350 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 2 076 827,23 85 074,23 1 576 387 275 496,74 415 366 17% 17%

wydatki bieżące 2 035 977,23 85 074,23 1 535 537 275 496,74 415 366 18% 18%

wydatki majątkowe 40 850,00 0,00 40 850 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 2 514 107,00 0,00 1 820 394 276 767,74 693 713 15% 11%

wydatki bieżące 2 506 106,00 0,00 1 812 393 276 767,74 693 713 15% 11%

wydatki majątkowe 8 001,00 0,00 8 001 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Planuje się przeprowadzenie przetargu na transport, dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez specjalistów zewnętrznych oraz na pomoce dydaktyczne i sprzęt.

9

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – 

obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i 

nauczycieli szkół podstawowych na 

obszarze Aglomeracji Opolskiej

UM Opola

Wydział Oświaty

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w ramach projektu oraz specjalistów zaangażowanych w projekt. Zapłacono za bilety MZK, usługę

cateringową oraz za zajęcia w miejscu edukacji bezpośredniej - Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. 

Kontynuacja realizacji projektu.

11

Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost 

kompetencji uczniów i nauczycieli szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 

obszarze Aglomeracji Opolskiej

UM Opola

Wydział Oświaty

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w szkołach oraz dla specjalistów zaangażowanych w projekt.

Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w szkołach oraz w Centrum Nauk Przyrodniczych, jak również dla specjalistów zaangażowanych w projekt.

Zapłacono za bilety MZK, usługę cateringową, zapłacono za dodatkowe zajęcia prowadzone przez native speakers.

Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w szkołach oraz w Centrum Nauk Przyrodniczych oraz dla specjalistów zaangażowanych do projektu, zapłata za

usługę cateringową, zapłata za dodatkowe zajęcia prowadzone przez native speakers, przetarg na transport, dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez specjalistów

zewnętrznych, na pomoce dydaktyczne i sprzęt.

12

Kształcenie zawodowe 

dla rynku pracy - 1

UM Opola

Wydział Oświaty

2017

-

2019

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Nie dotyczy - projekt realizowany od 2017 roku.

Wypłacono wynagrodzenie dla specjalistów zaangażowanych w projekt. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Wypłacono wynagrodzenia dla

obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu. Przekazano zaliczki dla Partnerów projektu. Przeprowadzono prezentacje 3 zawodów przy współpracy z pracodawcami uczniom

ZSZ w Dobrzeniu Wielkim. Stworzono elektroniczną platformę e-learningową na potrzeby sieci współpracy i samokształcenia nauki zawodu.

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – 

obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i 

nauczycieli szkół podstawowych na 

obszarze Aglomeracji Opolskiej

UM Opola

Wydział Oświaty

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w ramach projektu oraz specjalistów zaangażowanych w projekt. Zapłacono za bilety MZK, usługę

cateringową oraz za zajęcia w miejscu edukacji bezpośredniej - Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. 

Kontynuacja realizacji projektu.

Planuje się przeprowadzenie przetargu na transport, dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez specjalistów zewnętrznych oraz na pomoce dydaktyczne i sprzęt.

10
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Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 2 586 665,00 0,00 0 0,00 2 586 665 0% 0%

wydatki bieżące 2 547 365,00 0,00 0 0,00 2 547 365 0% 0%

wydatki majątkowe 39 300,00 0,00 0 0,00 39 300 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 151 504,00 0,00 151 504 35 097,36 0 23% 23%

wydatki bieżące 151 504,00 0,00 151 504 35 097,36 0 23% 23%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 107 837,62 7 519,62 43 135 22 316,53 57 183 52% 28%

wydatki bieżące 107 837,62 7 519,62 43 135 22 316,53 57 183 52% 28%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 560 329,00 0,00 448 264 202 086,13 112 065 45% 36%

wydatki bieżące 560 329,00 0,00 448 264 202 086,13 112 065 45% 36%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

15

„A new Energy for new European 

citizens”

UM Opola

Wydział Oświaty

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Przeprowadzono międzynarodowe spotkanie projektowe. Celem tych działań jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych (fizyka, biologia, chemia) jak również

doskonalenie językowe i międzykulturowe dla uczniów liceum. Partnerami projektu są szkoły z Francji, Niemiec, Holandii oraz Rumunii.

Kontynuacja projektu - dalsza organizacja podobnych spotkań.

Jak wyżej oraz zamknięcie i rozliczenie projektu.

13

Nie dotyczy.

12

Wypłata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych w projekt, wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, wypłata wynagrodzeń dla obsługi

merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu. Przekazanie zaliczki dla Partnerów projektu. Uruchomienie studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Organizacja

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów poszczególnych branż szkół zawodowych. Uruchomienie form pozaszkolnych dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli podnoszących ich

kwalifikacje zawodowe. Uruchomienie kursów językowych zawodowych dla uczniów i nauczycieli na Uniwersytecie Opolskim. Organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów i

nauczycieli. Zakup pomocy dydaktycznych i środków trwałych na potrzeby szkół. Organizacja wykładów przez Politechnikę Opolską w klasach patronackich. Utworzenie w 4 szkołach

Szkolnych Punktów Informacji i Kariery oraz organizacja zajęć z doradztwa zawodowego.  

Kształcenie zawodowe 

dla rynku pracy - 3

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Nie dotyczy- realizacja projektu rozpoczyna się w 2019 roku.

Nie dotyczy- realizacja projektu rozpoczyna się w 2019 roku.

UM Opola

Wydział Oświaty

14

„Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety 

Pragi – INSPIRACJE, KREACJE”

UM Opola

Wydział Oświaty

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono zadanie do WPF Miasta Opola.

Zrealizowano wyjazd do czeskiej szkoły partnerskiej w Lysa nad Łabą i plener malarsko-rysunkowy w Pradze "Portrety Pragi" - program pleneru Europass. Zorganizowano wystawę

poplenerową online.

Organizacja spotkania szkół partnerskich w Opolu i Dijon. Organizacja plenerów malarskich.

2017

-

2021

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono przedsięwzięcie do WPF Miasta Opola.16

„Pracowitość i pokora to droga do 

sukcesu”

UM Opola

Wydział Oświaty

2016

-

2018
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Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 3 030 776,00 0,00 418 170 0,00 2 612 606 0% 0%

wydatki bieżące 2 999 926,00 0,00 418 170 0,00 2 581 756 0% 0%

wydatki majątkowe 30 850,00 0,00 0 0,00 30 850 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 1 653 325,00 0,00 1 364 828 319 523,55 288 497 23% 19%

wydatki bieżące 1 438 855,00 0,00 1 150 358 319 523,55 288 497 28% 22%

wydatki majątkowe 214 470,00 0,00 214 470 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 713 848,61 206 309,61 507 539 148 650,76 0 29% 50%

wydatki bieżące 713 848,61 206 309,61 507 539 148 650,76 0 29% 50%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

17

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – 

wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci w przedszkolach 15 gmin 

należących do Aglomeracji Opolskiej”

UM Opola

Wydział Oświaty

2017

-

2019

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Nie dotyczy - realizacja projektu rozpoczyna się we wrześniu 2017 roku.

Jak wyżej.

Wypłata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych w projekt, koordynatora projektu oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie.

Koszty zawiązane z organizacją studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli z zakresu języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz doskonalące z zakresu

neurorehabilitacji, studia podyplomowe kwalifikacyjne z pedagogik specjalnych tzw. bony edukacyjne. Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi określonych

przez zatrudnionych specjalistów.

18

„Przedszkola na wymiar - utworzenie 

nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego oraz wydłużenie czasu 

pracy przedszkoli w 8 gminach 

Aglomeracji Opolskiej”

UM Opola

Wydział Oświaty

2017

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Nie dotyczy.

Wydłużono czas pracy przedszkoli oraz utworzono nowe miejsca wychowania przedszkolnego. Poniesiono wydatki związane z dostosowaniem sal przedszkolnych. Uregulowano

wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. 

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. 

19

Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Opolu

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 30 rodzin, w których wychowuje się 95 dzieci. Rodziny objęte zostały dodatkowo indywidualnym wsparciem psychologa i terapeuty.

Realizowane były zajęcia warsztatowe (trening umiejętności społecznych) „Akademia rodzica” - I edycja. Zorganizowano spotkanie integracyjno-warsztatowe dla rodzin przeżywających

problemy opiekuńczo-wychowawcze, w którym uczestniczyło 37 osób. Świadczona była pomoc prawna oraz spotkania grupowe dla rodzin mające na celu poszerzenie ich wiedzy z

zakresu prawa rodzinnego. Ponadto świadczona była praca socjalna i wsparcie pracownika socjalnego wobec 5 wychowanków mieszkania chronionego. Przeprowadzono remont

mieszkania na potrzeby 2 wychowanek pieczy zastępczej wychowujących dzieci. Zakupiono meble do mieszkania, sprzęt AGD duży i mały, wyposażenie drobne oraz utworzono

stanowisko komputerowe. 

Objętych wsparciem asystenta rodziny zostało 10 rodzin, w których wychowuje się 23 dzieci. Rodziny objęte zostały dodatkowo indywidualnym wsparciem psychologa i terapeuty.

Realizowane były zajęcia warsztatowe (trening umiejętności społecznych) „Akademia rodzica” - II edycja. Świadczona była pomoc prawna oraz spotkania grupowe dla rodzin mające na

celu poszerzenie ich wiedzy z zakresu prawa rodzinnego. Kontynuowana była praca asystenta rodziny, psychologa, terapeuty, konsultanta prawnego na rzecz rodzin przeżywających

trudności opiekuńczo-wychowawcze objętych wsparciem w 2016 r. Ponadto świadczona była praca socjalna i wsparcie pracownika socjalnego wobec 7 wychowanków mieszkania

chronionego, w tym wobec wychowanki samotnie wychowującej dziecko. Doposażono mieszkanie chronione w niezbędne sprzęty.

W ramach projektu odbył się 28 dniowy staż na Cyprze dla 16 uczniów 3 klasy technikum. Program stażu był zgodny ze szkolnym programem praktyk dla poszczególnych zawodów oraz

zdobywanych przez uczniów kwalifikacji. Staż był realizowany w oparciu o podpisane przez uczestników porozumienie o programie praktyk. Uczestnicy otrzymali dofinansowanie z

funduszy projektu. Dofinansowanie obejmowało koszty zakwaterowania, transportu na miejsce stażu i powrót, koszty wycieczek i programu kulturowego, ubezpieczenie oraz wsparcie

indywidualne na wyżywienie i potrzeby własne uczestników. Nad uczestnikami sprawowało opiekę 2 opiekunów z instytucji wysyłającej. Dofinansowanie pokrywa koszty przygotowania

uczestników do wyjazdu w zakresie językowym oraz pedagogiczno - kulturowym.

Odbycie staży na Malcie we wrześniu 2017 oraz na Cyprze w kwietniu 2018 przez kolejne dwie 16 osobowe grupy uczestników z opiekunami - rozliczenie projektu.

16
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Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 1 633 766,00 0,00 825 702 241 846,59 808 064 29% 15%

wydatki bieżące 1 633 766,00 0,00 825 702 241 846,59 808 064 29% 15%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 90 000,00 0,00 30 000 0,00 60 000 0% 0%

wydatki bieżące 90 000,00 0,00 30 000 0,00 60 000 0% 0%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 80 530 078,45 17 163 750,45 46 357 066 12 052 502,35 17 009 262 26% 36%

wydatki bieżące 985 487,42 210 456,42 578 314 111 702,08 196 717 19% 33%

wydatki majątkowe 79 544 591,03 16 953 294,03 45 778 752 11 940 800,27 16 812 545 26% 36%

22

Bezpieczny transport w Opolu 
Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2015

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

19

Zwiększenie liczby rodzin, którym przyznany zostanie asystent rodziny. Kontynuowanie grup wsparcia oraz spotkań grupowych dla rodzin, mających na celu poszerzenie ich wiedzy z

zakresu prawa rodzinnego. Kontynuowanie spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem i terapeutą (III edycja „Szkoły dla rodziców). Kontynuowanie wsparcia pracownika

socjalnego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą z mieszkań chronionych.

Wsparcie usług opiekuńczych w mieście 

Opolu

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Opolu

21

Ujednolicone podejście do systemu 

zarządzania zanieczyszczeniem 

powietrza dla funkcjonalnych obszarów 

miejskich w rejonie TRITIA

UM Opola

Wydział Ochrony 

Środowiska i 

Rolnictwa

2017

-

2019

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Dalsza realizacja projektu.

2017

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wypłacano wynagrodzenie pracownikom socjalnym w formie dodatków specjalnych oraz zakupiono sprzęt informatyczny. Wykonano 6095 godz. usług opiekuńczych. Zrealizowano

usługę przygotowywania i dowożenia posiłków na rzecz uczestników projektu w ramach 50 tzw. miejsc świadczenia usług opiekuńczych - dostarczono w sumie 4393 porcji posiłków.

Kontynuacja realizacji projektu.

Miasto Opole zostało zaproszone jako partner przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach do wzięcia udziału w projekcie AIR TRITIA CE 1101 pn. "Ujednolicone podejście do systemu 

zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w rejonie działalności organizacji TRITIA", w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE. Okres

realizacji projektu obejmuje lata 2017-2019. Priorytetem programowym jest „Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych dla zrównoważonego rozwoju w Europie

Środkowej”, a celem szczegółowym jest „Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich, aby uczynić je bardziej dogodne dla zamieszkania”. Głównym

celem planowanego projektu jest znalezienie rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie

negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego (obszaru utworzonego wspólnie wcześniej przez Marszałków

obszaru przygranicznego zwanego Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej  -TRITIA, EUW  z siedzibą w Cieszynie). Zadanie zaplanowane do realizacji w 2017r. 

W kwietniu 2017 r. zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu. Prace przygotowawcze polegały na: przygotowaniu i uzgodnieniu warunków umowy partnerskiej pomiędzy

partnerem wiodącym a partnerami w zakresie wdrożenia ww. projektu Interreg Europa Środkowa, w tym na założeniu rachunku bankowego w Euro, na potrzeby podpisania umowy;

udziale w szkoleniu z zakresu kontroli finansowej realizacji ww. projektu oraz udziele w spotkaniu rozpoczynającym projekt AIR TRITIA w Czechach, na Politechnice w Ostrawie w dniu

29.06.2017r.

Wdrożenie projektu AIR TRITIA przez Miasto Opole (w miesiącu lipcu 2017r. planowane jest podpisanie umowy partnerskiej w zakresie wdrożenia ww. projektu Interreg Central Europe),

udział w szkoleniach i konferencjach. 
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Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 163 000 000,09 1 922 071,09 10 000 000 38 053,50 151 077 929 0% 1%

wydatki bieżące 30 000,00 0,00 30 000 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 162 970 000,09 1 922 071,09 9 970 000 38 053,50 151 077 929 0% 1%

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11-go Listopada w Opolu.  

Zakończenie wykonywania kładki pieszo-rowerowej oraz udostepnienie jej pieszym i rowerzystom.

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Promocja projektu. Promocja projektu zgodnie z wytycznymi.

22

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych:

Zadanie zakończone, odebrane i przekazany do użytkowania w roku 2016.

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy:

Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania w roku 2016.            

                                              

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11-go Listopada w Opolu  

Zadanie w przygotowaniu.

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Budowa mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi

Wybrano wykonawcę robót. Wykonywano roboty związane z realizacją zadania w tym wykonano kładkę technologiczną.

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej. Wybrano

wykonawcę robót. Przekazano plac budowy.

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Promocja projektu. Promocja projektu zgodnie z wytycznymi.

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11-go Listopada w Opolu  

W pierwszym półroczu trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej celem ogłoszenia postępowania i wyboru wykonawcy robót.

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Budowa mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi.

Wykonano przebudowę istniejących sieci uzbrojenia (przełożenie na kładkę) w zakresie koniecznym do wykonania nowych obiektów mostowych oraz przebudowywanych odcinków dróg

dojazdowych (sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazowa, teletechniczna  i ciepłownicza),

Dokonano rozbiórki starego mostu drogowego w ciągu ulicy Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi.

Trwają roboty związane z budowa nowego mostu drogowego w ciągu ulicy Niemodlińskiej  nad kanałem Ulgi.

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Zapewniono wszystkie niezbędne nadzory zgodnie z ustawą prawo budowlane.

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej.

Przygotowano teren pod realizację inwestycji (roboty przygotowawcze). Na wyłączonym z ruchu odcinku ulicy Niemodlińskiej (północna jezdnia ul. Niemodlińskiej w kierunku wylotowym z

Opola): Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej. Wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego. Wykonano przebudowę kolidującej sieci uzbrojenia terenu (wodociąg, gazociąg,

kanalizacja sanitarna, sieć ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna) w zakresie niezbędnym do wykonania nowej drogi, w tym warstw konstrukcyjnych. Rozpoczęto wykonywanie

drogowej sygnalizacji świetlnej. Rozpoczęto roboty związane z wykonywaniem jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych. Zapewniono wszystkie niezbędne nadzory

zgodnie z ustawą prawo budowlane.

Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: Promocja projektu.

W miejscach rzeczowej realizacji projektu umieszczono tablice informacyjno-pamiątkowe. W miejscach realizacji projektu umieszczono plakaty informujące o realizacji projektu i

promujące projekt (format A2). W autobusach komunikacji zbiorowej umieszczono plakaty informujące o realizacji projektu i promujące projekt (format A2 i A3). Na 2-ch autobusach

komunikacji zbiorowej naniesiono grafikę promującą realizowany projekt.

W zakresie "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Opolu" wymieniono wysokoemisyjne żarówki rtęciowe na energooszczędne źródła światła LED na następujących ulicach:

Jagiellonów, Koraszewskiego, Sosnkowskiego, Witosa i na Alei Przyjaźni /za przejazdem kolejowym/. Na ulicach: Anny Jantar, Grechuty, Osieckiej, Luboszyckiej, Partyzanckiej, Hallera,

Domańskiego, Pużaka i na Dzielnicy Generalskiej trwają prace lub roboty czekają na odbiór. Ogółem zamontowanych zostanie 2025 sztuk energooszczędnych źródeł światła LED. Tylko

w I połowie br. na wymianę oświetlenia w Opolu wydatkowano kwotę blisko 5 mln. zł.
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Budowa obwodnicy Piastowskiej w 

Opolu odcinek od obwodnicy północnej 

do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła 

Niemodlińska do obwodnicy północnej

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2009

-

2019

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):
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Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 3 488 494,00 0,00 1 988 225 20 475,07 1 500 269 1% 1%

wydatki bieżące 3 488 494,00 0,00 1 988 225 20 475,07 1 500 269 1% 1%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 5 695 969,59 154 970,59 5 540 999 1 474 023,47 0 27% 29%

wydatki bieżące 70 000,00 0,00 70 000 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 5 625 969,59 154 970,59 5 470 999 1 474 023,47 0 27% 29%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.
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Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów 

dziedzictwa kulturowego na obszarze 

dawnego Zamku Górnego i jego okolic

UM Opola

Wydział Inwestycji 

Miejskich

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych dotyczących realizacji remontu schodów i placu przed schodami. Wykonano prace demontażowe płyt i stopnic kamiennych, odwodnienie

placu górnego przed Kościołem. Oczyszczono płytę stropową placu górnego przed Kościołem. 

Zrealizowano remont schodów i placu przed schodami. Przygotowano i złożono wniosek na realizację robót w zakresie remontu bramy Zamku Górnego i budynku fizyki przy ul.

Osmańczyka w Zespole Szkół Mechanicznych oraz zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Księcia Władysława Opolczyka II na cele rekreacyjne i remontu elewacji budynku głównego i

budynku nr 2 ZSM. 

Wyłonienie Wykonawcy i realizacja robót. Wyłonienie inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
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Twój Biznes - Twoja Praca
Powiatowy Urząd 

Pracy 

w Opolu

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Zawarto umowę pomiędzy  Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Miastem Opole / Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu o dofinansowanie projektu 

Zrealizowane były działania promujące projekt. Odbył się nabór kandydatów do projektu oraz ocena formalna złożonych formularzy. Przeprowadzone zostały rozmowy Kandydatów z

doradcami zawodowymi, połączone z przeprowadzeniem testów psychologicznych badających predyspozycje danej osoby do prowadzenia działalności gospodarczej. Odbyła się ocena

merytoryczna "Formularzy rekrutacyjnych". Przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje szkolenie i doradztwo biznesowe dla uczestników

projektu, mające na celu przygotowanie ich do złożenia Wniosku o przyznanie dotacji, biznesplanu, podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dokonano oceny merytorycznej 94

Wniosków o przyznanie dotacji i 94 Biznesplanów złożonych przez uczestników projektu. Utworzono Podstawową listę rankingową.

Po dokonaniu weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą oceny Wniosków o przyznanie dotacji, zawarte zostaną umowy o przyznanie dotacji z 68 uczestnikami projektu, którzy znajdą się

na Podstawowej liście rankingowej. Wypłaconych zostanie 68 dotacji w wysokości 80% przyznanego dofinansowania. Zawarte zostaną Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego z 80

osobami.  Przeprowadzone zostaną kontrole prawidłowości wydatkowania przyznanych dotacji.
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W 2016 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID dla budowy drogi 1 KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu oraz zlecono opracowanie Programu

Funkcjonalno - Użytkowego w zakresie: Przeniesienia stacjonarnego punktu ważenia pojazdów wraz z systemem preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu DK nr

94 c obwodnicy północnej Opola wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. Wykonano opracowanie pn. Rozszerzenie i aktualizacja do postaci multimodalnej modelu ruchu dla

miasta Opola. Opracowano Studium Wykonalności Inwestycji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Złożono również wniosek o dofinansowanie zadania z

funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W miesiącu maju złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla dokumentacji

budowlano-wykonawczej dla zakresu robót przewidzianych do wykonania na terenie kompleksu wojskowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy

Piastowskiej - w listopadzie uzyskano decyzję o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ponadto wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dróg 1KDW, 3KDL,

3KDW.

Uzyskano decyzje ZRID na budowę dróg 3 KDL i 3KDW. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), poinformowało, iż złożony w 2016 r. wniosek o dofinansowanie projektu

nie otrzymał wymaganej ilości pkt. uprawniającej do dofinansowania. Miasto Opole wniosło protest od w/w decyzji dotyczącej oceny złożonego wniosku. W marcu 2017 rozstrzygnięcie

Ministra Rozwoju i Finansów uwzględniło protest, a tym samy Miasto Opole uzyskało dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 136,8 mln zł. W maju podpisana została umowa

o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich

leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej. Ministerstwo Rozwoju i Finansów przyznało dofinansowanie na rok 2017 w wysokości 4,17 mln

zł. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie niezbędne do przeprowadzenia postępowań przetargowych wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Przystąpiono do regulacji

stanów prawnych nieruchomości na podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zamieszczono ogłoszenie informacyjne na roboty budowlano-

montażowe oraz usługę inżyniera kontraktu.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości przejętych pod pas drogowy wraz z wypłatą odszkodowań za ich przejecie. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlano-

montażowych obwodnicy piastowskiej, budowy drogi 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu, budowy dróg 3KDL, 3KDW w rejonie ul. Zbożowej w Opolu, przeniesienia stanowiska

wagowego, wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych. Ogłoszenie przetargu na nadzór autorski i inwestorski. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową o

dofinansowanie.       
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razem 8 550 795,00 148 885,17 2 358 495 0,00 6 043 415 0% 2%

wydatki bieżące 485 163,00 0,00 166 867 0,00 318 296 0% 0%

wydatki majątkowe 8 065 632,00 148 885,17 2 191 628 0,00 5 725 119 0% 2%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 105 000,00 0,00 105 000 94 105,14 0 90% 90%

wydatki bieżące 82 000,00 0,00 82 000 72 945,14 0 89% 89%

wydatki majątkowe 23 000,00 0,00 23 000 21 160,00 0 92% 92%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 2 600 000,00 0,00 2 600 000 0,00 0 0% 0%

wydatki bieżące 9 840,00 0,00 9 840 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 2 590 160,00 0,00 2 590 160 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 26 955 000,00 676 348,30 1 150 000 2 557,91 25 350 000 0% 3%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 26 955 000,00 676 348,30 1 150 000 2 557,91 25 350 000,00 0% 3%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.
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Przebudowa placów miejskich w Opolu
UM Opola

Wydział Inwestycji 

Miejskich

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Opracowano dokumentację techniczną na modernizację Placu Jana Pawła II. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę nawierzchni utwardzonych wraz z przejściem wzdłuż Teatru z płyt

granitowych, budowę fontanny miejskiej z walorami widowiskowego programu efektów świetlnych i wodnych, budowę pergoli pokoju kwiatowego, elementy muzyczne i edukacyjne placu

(zabawki parkowe edukacyjne i muzyczne); płyty z cytatami, lokalizację dwóch totemów multimedialnych dwustronnych z dotykowymi ekranami; zabudowę skrzynki energetycznej z

multimediami i dostępem światłowodowym do Internetu; budowę sieci Wi-Fi dostępnej dla użytkowników placu i monitoring miejski. Dokumentacja została odebrana i rozliczona.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Wystąpiono o prolongatę warunków technicznych, decyzji w związku z terminem ważności. Rozpoczęto przygotowanie wniosku o

przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania.

W zakresie rzeczowym przebudowy Pl. Jana Pawła II planuje się realizację opracowanego - opisanego wyżej projektu.

W zakresie rzeczowy przebudowy Pl. Św. Sebastiana planuje się wykonanie: nowej nawierzchni placu, fontanny, przebudowę nawierzchni ulic i chodników, nasadzenia nowych drzew i

roślin, wykonanie nowego oświetlenia placu oraz elementów małej architektury. Przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania. Zadanie przewidziane jest do realizacji w

II połowie 2017 i w 2018r.
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Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez 

budowę parku na osiedlu Malinka oraz 

wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie 

Bolko

Projekt zakończony został 31 maja br.
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Bezpieczne pogranicze - współpraca 

jednostek ratowniczych

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono przedsięwzięcie do WPF Miasta Opola.

W ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska organizowano zawody sportowo – pożarnicze oraz działania edukacyjne skierowane do strażaków zawodowych i

ochotników oraz dzieci i ich rodziców/opiekunów zainteresowanych pożarnictwem z terenu województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego. Zorganizowano m.in. zawody sportowo –

pożarnicze pn. Firefighter Combat Challenge. Zawody odbyły się na Rynku w Opolu i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

UM Opola

Wydział Inwestycji 

Miejskich

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono zadanie do WPF Miasta Opola.

Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy zadania "Rozwój terenów zieleni w Opolu". Rozpoczęto budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie

Bolko. W zakresie wykonania nasadzeń roślin na Wyspie Bolko po wyłonieniu wykonawcy na ww. zadanie nasadzono rośliny szuwarowe, przybrzeżne oraz wodne. Ponadto

przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy zadania rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko.

Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy na zakup i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej, podpisano umowę i zamontowano tablicę pamiątkowo - informacyjną przy wejściu

do Parku Miejskiego na Wyspę Bolko.

Do końca października 2017 r. zostaną przeprowadzone nasadzenia roślin runa leśnego, bylin oraz krzewów na Wyspie Bolko - jest to zaplanowana realizacja nasadzeń roślin na Wyspie

Bolko w ramach kolejnego etapu. Nad pracami będzie czuwał inspektor nadzoru wyłoniony w toku postepowania przetargowego. 

Złożono wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i decyzja została wydana. Projektant przekazał Projekt wykonawczy wraz z kosztorysami.
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Budowa, rozbudowa i przebudowa 

infrastruktury niskoemisyjnego 

transportu publicznego w Opolu - etap I

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Zlecono opracowanie projektu budowy centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Zachód w ramach zadania "Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na

terenie Aglomeracji Opolskiej". Od 01.01.2017 r. temat realizowany w ramach bieżącego zadania. Rozpoczęto procedurę odszkodowawczą i regulację stanu prawnego działek nabytych

w drodze decyzji ZRID.

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2015

-

2018
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Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 27 158 455,00 575 256,65 584 500 172 200,00 26 415 500 29% 3%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 27 158 455,00 575 256,65 584 500 172 200,00 26 415 500 29% 3%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 183 052 523,77 759 633,77 1 000 000 0,00 181 229 890 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 183 052 523,77 759 633,77 1 000 000 0,00 181 229 890 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 7 500 000,00 232 962,00 1 000 000 232 962,00 6 500 000 23% 6%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 7 500 000,00 232 962,00 1 000 000 232 962,00 6 500 000 23% 6%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 9 199 956,00 144 156,00 60 000 0,00 8 995 800 0% 2%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 9 199 956,00 144 156,00 60 000 0,00 8 995 800,00 0% 2%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.
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Kontynuacja prac projektowych w tym uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji ZRID, wszczęto postępowanie o wydanie decyzji ZRID (planowane uzyskanie decyzji ZRID to lipiec 2017

r.). Złożono skorygowany wniosek o dofinansowanie zadania zgodnie ze stanowiskiem/uwagami Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. 

W 2015 r. wykonano: opracowanie wizualizacji węzła komunikacyjnego, opracowano alternatywną koncepcję rozbudowy układu komunikacyjnego, uzyskano opinie dla opracowanych

koncepcji rozbudowy układu komunikacyjnego, przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy (przetarg nieograniczony), podpisano umowę i przystąpiono do opracowania

dokumentacji technicznej. W 2016 kontynuowano prace projektowe (uzgodnienia rozwiązań projektowych w tym rozwiązań zamiennych, uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień,

opinii. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko oraz uzyskano decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach (decyzja w trakcie procedury odwoławczej). Opracowano projekt budowlany oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

2015

-

2020

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

Poprawa funkcjonowania systemu 

transportu publicznego oraz 

zastosowanie rozwiązań zwiększających 

bezpieczeństwo ruchu drogowego w 

obrębie stacji kolejowej Opole Wschód

32

Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb 

Żerkowice od km 13+947 do km 15+599

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2017

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Droga została włączona w granice Miasta Opola w dniu 01.01.2017 roku. Dokumentacja projektowa opracowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu została odsprzedana do

Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

Wykonano aktualizację Studium Wykonalności Inwestycji, Kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Rozliczono wartość dokumentacji i przejęcia

praw autorskich.

Realizacja robót w miarę posiadanych środków finansowych.

30

Budowa, rozbudowa i przebudowa 

infrastruktury niskoemisyjnego 

transportu publicznego w Opolu - etap II

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2015

-

2020

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową, uzyskano decyzje - zgody na realizację inwestycji drogowej.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowy centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne.

Opracowanie projektu budowlanego oraz złożenie wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę dla obiektu centrum

przesiadkowego - realizacja inwestycji.

29

Uzyskanie dofinansowania. Rozpoczęcie robót budowlanych. W etapie I wykonane zostać mają: budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Sołtysów, budowa centrum

przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice, budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Zachodnie, budowa kładki pieszo-rowerowej nad

Kanale Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej (dawnej ul. Parkowej).

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

W ramach zadania wykonano Projekt budowlano – wykonawczy, w skład którego wchodzą: projekt budowlano wykonawczy budynku i jego konstrukcji wraz z zagospodarowaniem

terenu (ciągi pieszo-jezdne wokół budynku, zieleń, ewentualna mała architektura). Wykonano  również mapy do celów projektowych.
33

Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-

Czeski potencjał przyrodniczy 

pogranicza

Ogród Zoologiczny 

w Opolu

2015

-

2018

Opracowanie dokumentacji wykonawczej specyfikacji technicznej, przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Rozpoczęcie procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości

przejęte pod nowy pas drogowy (po uzyskaniu decyzji ZRID). Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania. Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy (przetarg nieograniczony) robót

budowlano-montażowych, inżyniera kontraktu. Uzyskanie decyzji ZRID oraz zakończenie prac projektowych rozbudowy układu komunikacyjnego Opole Wschód. Uzyskanie

dofinansowania ze środków UE na realizację zadania.          

Działania w celu uzyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięcia w ramach programu Interreg Va. W przypadku pozyskania dofinansowania planuje się realizację inwestycji przy

współudziale Partnera wiodącego - przedsiębiorstwo Flora  w Ołomuńcu.
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Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 113 240 542,00 129 642,00 57 314 440 0,00 55 796 460 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 113 240 542,00 129 642,00 57 314 440 0,00 55 796 460 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 7 050 000,00 0,00 3 160 000 0,00 3 890 000 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 7 050 000,00 0,00 3 160 000 0,00 3 890 000 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 671 339 330,46 23 056 186,58 154 229 259 18 590 521,45 494 861 997 887% 845%
wydatki bieżące 27 187 874,12 1 191 113,12 15 016 465 3 113 313,49 10 980 296 21% 16%

wydatki majątkowe 644 151 456,34 21 865 073,46 139 212 794 15 477 207,96 483 881 701 11% 6%

Lp. Nazwa przedsięwzięcia

jednostka 

odpowiedzialna 

lub 

koordynująca

okres 

realizacji

Rodzaj 

wydatku

Łączne nakłady 

finansowe

Wykonanie 

(wydatki poniesione 

do 31.12.2016r.)

Plan wydatków 

2017r.

Wykonanie okres 

01.01.2017

30.06.2017

Plan wydatków  

2018r. - 2021r.

% wykonanie 

planu wydatków 

(okres I półrocza 

2017r. do planu 

2017r.)

% wykonanie 

planu wydatków 

(łącznie z I 

półroczem 2017r. do 

wartości zadania)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

razem 510 000,00 0,00 0 0,00 510 000 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 510 000,00 0,00 0 0,00 510 000 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

35

Zielone Opole - poprawa jakości 

środowiska miejskiego

UM Opola

Wydział Inwestycji 

Miejskich

2017

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono zadanie do WPF Miasta Opola.

Zgodnie z planem rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane było na 2017 rok. Wobec braku uzyskania planowanego dofinansowania zadanie wykreślone zostało z WPF miasta Opola

w lipcu br.

jw.

D.2 Informacja o przebiegu i realizacji programów, projektów lub zadania związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego wg stanu na 30.06.2017r.

RAZEM

1

Realizacja przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pod nazwą "Budowa 

wielokondygnacyjnego parkingu 

podziemnego na Placu Mikołaja 

Kopernika w Opolu wraz z 

zagospodarowaniem powierzchni placu" 

w ramach umowy o partnerstwie 

publiczno - prywatnym

UM Opola

Wydział Gospodarki i 

Innowacji

2015

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Zawarto umowę o partnerstwie publiczno - prywatnym z firmą IGI Exclusive Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest budowa, finansowanie, wieloletnie zarządzanie oraz utrzymaniu

obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem

powierzchni placu”.

Partner prywatny - firma IGI Exclusive Spółka z o.o. rozpoczął budowę wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego.

Wykonano dokumentację przebudowy zajezdni MZK oraz przyłączy dla automatów biletowych i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Opracowano Studium wykonalności inwestycji.

Zakupiono materiały informacyjne i promocyjne. Dokonano wyboru wykonawcy przebudowy zajezdni oraz podmiotu, który sprawuje w imieniu inwestora nadzór nad przebudową zajezdni.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę 28 autobusów. 

33

Dostawa i montaż automatów biletowych, dostawa i montaż kasowników, dostawa i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Dostawa 41 autobusów w 2018r. Dostawa 10

autobusów i holownika w 2019r. Zakończenie przebudowy zajezdni MZK i umowy o nadzór inwestorski w 2019 r. 

Aktualizacja dokumentacji przetargowej. Ocena składanych wniosków i ewentualne podpisanie umowy  przewidziane jest  na początek 2018 roku. Realizacja zadania.

34

Czysta komunikacja publiczna - 

zwiększenie mobilności mieszkańców 

Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja 

infrastruktury towarzyszącej transportowi 

publicznemu - etap I

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2015

-

2019

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

11/23

Id: DB09FF55-3E93-4F14-8961-EE5602E2888A. Przyjęty Strona 29



Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

Lp. Nazwa przedsięwzięcia

jednostka 

odpowiedzialna 

lub 

koordynująca

okres 

realizacji

Rodzaj 

wydatku

Łączne nakłady 

finansowe

Wykonanie 

(wydatki poniesione 

do 31.12.2016r.)

Plan wydatków 

2017r.

Wykonanie okres 

01.01.2017

30.06.2017

Plan wydatków  

2018r. - 2021r.

% wykonanie 

planu wydatków 

(okres I półrocza 

2017r. do planu 

2017r.)

% wykonanie 

planu wydatków 

(łącznie z I 

półroczem 2017r. do 

wartości zadania)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

razem 1 576 399,76 685 399,76 311 000 143 940,00 580 000 46% 53%
wydatki bieżące 1 576 399,76 685 399,76 311 000 143 940,00 580 000 46% 53%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 8 645 980,00 2 854 000,00 2 895 990 357 592,00 2 895 990 12% 37%

wydatki bieżące 8 645 980,00 2 854 000,00 2 895 990 357 592,00 2 895 990 12% 37%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

D.3 Informacja o przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów  - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2017r.

1

Dofinansowanie transportu 

specjalistycznego dla osób 

niepełnosprawnych

UM Opola

Wydział Zdrowia i 

Rozwoju 

Społecznego

2013

-

2019

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Zgodnie z przyjętymi założeniami ze środków budżetu miasta Opola świadczone są usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się. Osoby

niepełnosprawne korzystające z usługi dowożone są do pracy, na rehabilitację, uczelnię, do centrów handlowych, restauracji, itp. W 2016r. wykonano blisko 13,5 tys. kursów. W ww.

okresie 820 osób zadeklarowało chęć korzystania z usługi.

W I półroczu 2017r. wykonano 8,5 tys. kursów. W okresie tym 483 osoby zadeklarowały chęć korzystania z usługi. 

Bieżąca realizacja zadania. Przygotowanie i przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego którego, przedmiotem będzie świadczenie usług transportu specjalistycznego dla

osób niepełnosprawnych na terenie miasta Opola na lata 2018-2019.

1

Zabezpieczenie środków na rozliczenia pomiędzy stronami Umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym. Miasto Opole dokona potrącenia kwot wierzytelności – 6 800 000 zł, wynikającej

z wystawionej przez siebie faktury VAT, z kwotą 6 290 000 zł, wynikającej z faktury VAT wystawionej przez Partnera Prywatnego, na co Partner wyraża zgodę. Wskutek potrącenia

wierzytelności umarzają się do kwoty wierzytelności niższej. Pozostała do zapłaty wierzytelność w kwocie 510 000 zł podlega zapłacie zgodnie z terminem płatności określonym w

fakturze wierzytelności wyższej. 

2

"Wieloletni program współpracy Miasta 

Opola z organizacjami pozarządowymi i 

innymi uprawnionymi podmiotami na lata 

2016 – 2018" - pomoc społeczna, w tym 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównanie szans tych 

rodzin i osób

UM Opola

Wydział Zdrowia i 

Rozwoju 

Społecznego

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

W ramach Programu prowadzonych jest pięć zadań, tj.:

1. Wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

2. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

3. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Opolu.

4. Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy

społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.

5. Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przeprowadzono również i rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie w latach 2017 – 2018 ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu

samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

W ramach Programu świadczone są usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zawarto umowy na podstawie otwartego konkursu ofert i prowadzi się

wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla podopiecznych MOPR w Opolu oraz na utrzymanie osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej w

Opolu. 

Kontynuacja realizacji Programu i prowadzonych w jego ramach zadań. Zapewnienie ciągłości zawartych umów - zawieranie aneksów. Monitoring podmiotów realizujących oraz

weryfikacja przedkładanych sprawozdań.
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razem 867 771,71 437 778,71 429 993 192 785,98 0 45% 73%

wydatki bieżące 867 771,71 437 778,71 429 993 192 785,98 0 45% 73%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 95 407,10 71 131,10 14 466 4 840,50 9 810 33% 80%
wydatki bieżące 95 407,10 71 131,10 14 466 4 840,50 9 810 33% 80%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 520 168,22 296 168,22 156 000 66 196,20 68 000 42% 70%

wydatki bieżące 520 168,22 296 168,22 156 000 66 196,20 68 000 42% 70%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 35 000,00 0,00 5 000 0,00 30 000 0% 0%

wydatki bieżące 35 000,00 0,00 5 000 0,00 30 000 0% 0%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

3

Program wyrównania szans 

edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci 

zamieszkałych w Opolu, uczęszczających 

w roku szkolnym 2016/2017 do klas 

pierwszych szkół podstawowych

UM Opola

Wydział Oświaty

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Program ma na celu stworzenie optymalnych warunków kształcenia dzieci zamieszkałych w Opolu i podejmujących wcześniejszą edukację szkolną. W programie przewidziano wsparcie

materialne w kwocie 1000 zł które umożliwi rodzicom sfinansowanie wydatków poniesionych na rzecz dziecka, a mających na celu wspomaganie i rozwój jego umiejętności poznawczych,

emocjonalnych i społecznych. W 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę przeszło 400 tys. zł.

Kontynuacja programu - wypłata blisko 200 tys. zł.

Zgodnie z planem program zamknięty zostanie w sierpniu br.

4

Opieka nad osobami starszymi - 

wdrożenie systemu Teleopieki

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Opolu

2013

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Usługa, którą objęto 18 osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa. Teleopieka pozwala na lepsze funkcjonowanie, odzyskanie poczucia

bezpieczeństwa i samodzielności. W stanach zagrożenia zdrowia bądź życia pozwala połączyć się z centrum alarmowym i wezwać adekwatną do sytuacji pomoc. Osoby objęte pomocą

MOPR w formie usług opiekuńczych korzystają z tej usługi nieodpłatnie. Teleopieka jest usługą wspomagającą usługi opiekuńcze.

Świadczenie usługi całodobowej Teleopieki domowej w miejscu zamieszkania. 

Kontynuacja projektu. Podpisanie nowej umowy na świadczenie usługi Teleopieki.

5

Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do 

sieci Internet - Miejski Internet

UM Opola 

Wydział Informatyki

2014

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Uruchomiono bezpłatny dostęp do sieci Internet za pośrednictwem otwartych punktów dostępu hotspot w technologii opartej na Wi-Fi oraz VoIP - w lokalizacji: plac wokół Rynku, 3 sale

konferencyjne w budynku Ratusza, budka angielska (VOIP), sala konferencyjna w budynku UMO przy ul. Koraszewskiego. Ponadto uruchomiona została usługa bezpłatnego dostępu do

Internetu za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hotspot w następujących lokalizacjach na terenie m. Opola: Plac Miejski przy ul. Piłsudskiego, Plac Wolności, ul. Krakowska,

Park Miejski przy ul. Kołłątaja, ul. L. Okulickiego, ul. Oleska, ul. Ozimska, ul. T. Kościuszki, ul. Chmielowicka. 

Zawarto umowę na utrzymanie w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7-9, a także na terenie Rynku w lokalizacji Rynek-Ratusz obszarów

bezpłatnego dostępu do Internetu w technologii bezprzewodowej opartej na Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hotspot oraz na utrzymanie w budce telefonicznej usługi

opartej na technologii VoIP.

Utrzymanie istniejących usług.

6

Internet dla dzieci - przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Opolu

UM Opola 

Wydział Informatyki

2017

-

2019

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Nowe zadanie.

Zadanie ujęte WPF w związku ze zmiana granic administracyjnych Opola, stanowi kontynuację zadania realizowanego przez Gminę Dobrzeń Wielki. Obecnie trwają ustalenia dotyczące

porozumienia pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gminą Dobrzeń Wielki a Miastem Opole, które będzie podstawą przyszłych rozliczeń.

Objęcie opieką informatyczną i wyposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnymi peryferiami dzieci z wybranych rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z terenu

gminy Dobrzeń Wielki.
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razem 4 560 000,00 1 520 000,00 1 520 000 1 420 000,00 1 520 000 93% 64%

wydatki bieżące 4 560 000,00 1 520 000,00 1 520 000 1 420 000,00 1 520 000 93% 64%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 3 672 000,00 89 325,00 2 018 000 2 002 683,15 1 554 000 99% 57%

wydatki bieżące 3 672 000,00 89 325,00 2 018 000 2 002 683,15 1 554 000 99% 57%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 152 682,50 15 682,50 106 200 43 050,00 30 800 41% 38%

wydatki bieżące 152 682,50 15 682,50 106 200 43 050,00 30 800 0% 0%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 276 973,55 26 273,55 250 700 250 700,00 0 100% 100%

wydatki bieżące 276 973,55 26 273,55 250 700 250 700,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

7

"Wieloletni program współpracy Miasta 

Opola z organizacjami pozarządowymi i 

innymi uprawnionymi podmiotami na lata 

2016 – 2018" - finansowanie klubów 

sportowych

UM Opola

Wydział Sportu

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

W okresie od stycznia 2016 do grudnia 2016 trzy kluby sportowe realizowały powyższe zadanie: Stowarzyszenie OKS Odra Opole, Orlik Opole SA oraz HAWI RACING TEAM. Kluby

wywiązały się z postawionych przed nimi zadań. OKS Odra Opole uczestniczyła w rozgrywkach ogólnopolskich II ligi PZPN zajmując prowadzenie w tabeli co skutkuje awansem do I ligi,

ORLIK Opole SA: w hokeju na lodzie drużyna utrzymała miejsce w ekstraklasie i znalazła się w śród 6 najlepszych drużyn PHL czym zapewniła sobie grę w PlayOffach w sezonie

2016/17, drużyna Orlika po raz trzeci wygrała plebiscyt NTO Drużyna Roku 2016, drużyna piłki ręcznej zajmuje 5 miejsce w klasyfikacji generalnej PGNIG Superligi, HAWI RACING

TEAM jako kontynuator klubu żużlowego Kolejarz Opole organizował ogólnopolskie imprezy żużlowe oraz utrzymał markę opolskiej drużyny żużlowej startując w NICE PLŻ.  

Zawodnicy kontynuowali proces treningowy a także brali udział w rozgrywkach. OKS Odra Opole awansowała do I ligi rozgrywek ogólnopolskich PZPN, Po IV rundzie sezonu

zasadniczego Orlik Opole SA zajmuje 4 miejsce w tabeli PHL, Gwardia Opole zajmuje trzecie miejsce w grupie pomarańczowej i piąte w klasyfikacji generalnej. Bramkarz opolskiej

drużyny, brał udział w Mistrzostwach Europy we Francji w styczniu br. Kolejarz Opole bierze udział w rozgrywkach ligowych i kontynuuje proces odbudowywania pozycji w polskim żużlu. 

Kontynuowanie rozgrywek i utrzymanie zdobytych pozycji w dotychczasowych rozgrywkach. Promocja miasta Opola podczas udziału w rozgrywkach. 

8

"Wieloletni program współpracy Miasta 

Opola z organizacjami pozarządowymi i 

innymi uprawnionymi podmiotami na lata 

2016 – 2018" - pozostałe priorytetowe 

zadania publiczne

UM Opola

Centrum Dialogu 

Obywatelskiego

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono zadanie do WPF. Przygotowano konkursu dla organizacji pozarządowych  "Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola" - wypłacono nagrody. 

Przygotowano szereg wystaw, gier miejskich, konkursów i imprez towarzyszących w ramach "Obchodów 800-lecia lokacji Miasta Opola". Ponadto wspólnie ze stroną społeczną

realizowano szereg przedsięwzięć i eventów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontynuacja programu.

10

Zakup dostępu do platformy zakupowej 

wraz z doradztwem i szkoleniem

UM Opola

Wydział Zamówień 

Publicznych 

2016

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

W roku 2016 została wdrożona informatyczna platforma zakupowa obejmująca dwa moduły podstawowe. Moduł I obejmuje platformę do planowania zamówień publicznych i poza

wdrożeniem modułu w jego ramach świadczone były również usługi doradcze. Moduł II obejmuje platformę do tworzenia zapotrzebowań wewnętrznych, e-zapytań oraz e-aukcji.

W I półroczu 2017 r. ponoszone były opłaty miesięczne z tytułu dostępu do platformy zakupowej, przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta oraz świadczone były usługi

doradcze.

Wdrażanie platformy zakupowej zostało zakończone. Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności platformy o dwa moduły fakultatywne.

11

Aktywizacja części obszaru śródmieścia 

poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i 

terenów przyległych w Opolu

UM Opola

Wydział Urbanistyki, 

Architektury i 

Budownictwa

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Opracowano Regulamin Konkursu, zorganizowano konkurs i opracowano wytyczne. Ogłoszono wyniki konkursu. Zrealizowano Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) wraz z

dokumentacją szczegółową (koncepcją) z uwzględnieniem zaleceń pokonkursowych. 

W miesiącu styczniu 2017 r. wypłacono nagrody zgodnie z decyzją Kapituły Konkursowej.

Zadanie zrealizowano w całości.
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razem 70 000,00 0,00 70 000 0,00 0 0% 0%

wydatki bieżące 70 000,00 0,00 70 000 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 153 736,00 0,00 128 450 88 450,00 25 286 69% 58%

wydatki bieżące 153 736,00 0,00 128 450 88 450,00 25 286 0% 0%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 178 240,00 0,00 178 240 1 230,00 0 1% 1%

wydatki bieżące 178 240,00 0,00 178 240 1 230,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 5 558 000,00 0,00 1 800 000 675 000,00 3 758 000 38% 12%

wydatki bieżące 5 558 000,00 0,00 1 800 000 675 000,00 3 758 000

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 
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Aktualizacja "Planu usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla miasta Opola na 

lata 2010-2032”

Wydział Ochrony 

Środowiska i 

Rolnictwa

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Podstawowym elementem przedmiotowego planu jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Opola, obecnie inwentaryzacja ta jest częścią Planu i dlatego też

każdorazowa jej aktualizacja musi być przyjmowana uchwałą Rady Miasta Opola. Przedmiotowy Plan stanowi podstawę do pozyskania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Zgodnie z wymogami WFOŚiGW w Opolu, dotacja może być udzielona na przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów

zawierających azbest oraz przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodna. W 2016 roku

podpisano umowę na realizację powyższego zadania. Zadanie zostało przewidziane do wykonania w 2017r. z powodu konieczności ujęcia w inwentaryzacji oraz Planie usuwania

wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola, wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenach, które od 1 stycznia zostały włączone do obszaru miasta. 

Zawarto aneks do umowy, w którym ustalono nowe terminy realizacji. Przeprowadzono inwentaryzację terenową (spisu z natury) dla miasta Opola wraz z wykonaniem dokumentacji

fotograficznej zinwentaryzowanych materiałów zawierających azbest dla nowych terenów miasta Opola przyłączonych od 1 stycznia 2017r. oraz całego miasta Opola w granicach

administracyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2017r. Przygotowano dane w bazie geoprzestrzennnej z możliwością wizualizacji lokalizacji w serwisie Google Earth. Opracowano

warstwy obrysów obiektów w formacie shp. Zaktualizowano serwis informacyjno-edukacyjny Miasta Opola. Przygotowano informacje o realizacji projektu dla mieszkańców miasta – przed

rozpoczęciem prac w terenie. Przygotowano mapę rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Opracowano projekt „Aktualizacji Planu usuwania wyrobów

zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”. Wprowadzono dane do bazy azbestowej. Sporządzono wykaz do Marszałka Województwa Opolskiego na temat wyrobów

azbestowych, należących do osób prawnych, wprowadzonych do bazy azbestowej.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu " Aktualizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032" oraz

przygotowanie i przedstawienie opracowanego dokumentu na posiedzeniu Komisji i sesji Rady Miasta. Aneksowanie terminu realizacji umowy do dnia 31.08.2017r.

13

Monitoring wspomagający ocenę jakości 

powietrza w mieście Opolu

Wydział Ochrony 

Środowiska i 

Rolnictwa

2017

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców miasta, w uchwalonym planie finansowym 2017r., zostało ujęte zadanie pn. "Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu".

Wysłano zapytania ofertowe w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca. Zawarto umowę na wykonanie modelu diagnozy jakości powietrza w mieście Opolu (termin realizacji

zamówienia: 13 miesięcy od daty podpisania umowy). W I półroczu br. nastąpiło zaprojektowanie i uruchomienie sieci 17 czujników na terenie miasta Opola oraz został uruchomiony

dostęp do e-usługi za pośrednictwem strony internetowej, gdzie na bieżąco można śledzić stan powietrza w mieście, w zakresie stężenia pyłu PM 2,5 oraz pyłu PM 10. 

W drugim półroczu br. nastąpi płatność za świadczenie e- usługi w kwocie 40 000 zł, natomiast w 2018r. do zapłaty pozostaje kwota 25.285,86 zł za wykonanie raportu

podsumowującego stan jakości powietrza w mieście Opolu.

14

Remonty w budynku Urzędu Miasta 

Opola - Pl. Wolności 7-8

UM Opola 

Wydział 

Administracyjno 

- Gospodarczy

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Przygotowano dokumentację techniczną potrzebną do wszczęcia postępowania przetargowego w 2017 roku.

Zaktualizowano kosztorysy i zakres prac zaplanowanych do realizacji w związku z pracami teleinformatycznymi zaplanowanymi przez Wydział Informatyki.

Wszczęto postępowanie przetargowe na realizację zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2017.

Podpisanie umowy z Wykonawca wyłonionym w przetargu i realizacja prac remontowych. 

15

Pomoc finansowa w formie dotacji 

celowej Gminie Dąbrowa

UM Opola

Wydział Budżetu

2016

-

2020

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono przedsięwzięcie do WPF Miasta Opola na 2017 rok.
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Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 29 883 515,00 0,00 8 883 515 3 546 899,50 21 000 000 40% 12%

wydatki bieżące 29 174 900,00 0,00 8 174 900 3 546 899,50 21 000 000 0% 0%

wydatki majątkowe 708 615,00 0,00 708 615 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 8 672 120,76 6 680 207,76 1 481 637 116 627,00 510 276 8% 78%

wydatki bieżące 151 078,00 0,00 116 627 116 627,00 34 451 0% 0%

wydatki majątkowe 8 521 042,76 6 680 207,76 1 365 010 0,00 475 825 0% 78%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 4 800 000,00 0,00 1 200 000 400 000,00 3 600 000 33% 8%
wydatki bieżące 4 800 000,00 0,00 1 200 000 400 000,00 3 600 000 0% 0%

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 7 705 912,33 6 913 932,33 760 000 362 310,45 0 48% 94%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 7 705 912,33 6 913 932,33 760 000 362 310,45 0 48% 94%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

15

Dalsza realizacja Umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Opola zawarto Umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa. Wywiązując się z postanowień umowy wypłacono Gminie Dąbrowa

dotację w łącznej kwocie 675 tys. zł.   
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Pomoc finansowa w formie dotacji 

celowej Gminie Dobrzeń Wielki

UM Opola

Wydział Budżetu

2016

-

2020

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono przedsięwzięcie do WPF Miasta Opola na 2017 rok.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Opola zawarto Umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki. Wywiązując się z postanowień umowy wypłacono Gminie

Dobrzeń Wielki dotację w łącznej kwocie 3.547 tys. zł.   

Dalsza realizacja Umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki.
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Modernizacja obiektów kultury w celu 

poprawy dostępu do dóbr i usług 

oferowanych w dziedzinie muzyki, w 

szczególności w zakresie polskiej 

piosenki

UM Opola

Wydział Kultury, 

Turystyki i 

Współpracy 

Zagranicznej

2015

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wykonano wystawę stałą, dokonano aranżacji wnętrz, dostarczono i zamontowano elementy wystawy oraz sprzętu multimedialnego. Wgrano aplikacje i pliki wykorzystywane na

wystawie. Przygotowano dokumentację techniczną (projekt, kosztorysy) dotyczące wykonania edukacyjnego studia nagrań w MPP w Opolu oraz przebudowy i modernizacji sali

kameralnej NCPP. Opracowano studium wykonalności. Podpisano Umowy na dofinansowanie projektu.

Zaktualizowano projekty techniczne i studium wykonalności. Ogłoszono przetarg dotyczący prac budowlanych na wybór wykonawcy przebudowy i modernizacji sali kameralnej NCPP.

Ogłoszenie przetargu na wykonanie (prace budowlane oraz dostawa wraz z montażem sprzętu) edukacyjnego studia nagrań MPP oraz ogłoszenie przetargu na dostarczenie i montaż

sprzętu w sali kameralnej NCPP. Wybór wykonawców, podpisanie umowy. Wykonanie ogółu prac związanych z przebudową i modernizacją sali kameralnej NCPP i edukacyjnym studiem

nagrań MPP w Opolu.
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Współorganizacja Krajowego Festiwalu 

Polskiej Piosenki w Opolu - pozostałe 

priorytetowe zadania publiczne

UM Opola

Wydział Kultury, 

Turystyki i 

Współpracy 

Zagranicznej

2017

-

2019
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Nie dotyczy.

Wprowadzono zadanie do WPF Miasta Opola. Zawarto umowę z Telewizją Polską S.A. na współorganizację KFPP. Zgodnie z umową przekazano I transzę środków TVP. Wobec braku

wiążącej informacji ze strony TVP odnośnie artystów jacy wystąpią podczas festiwalu odstąpiono od umowy. Festiwal nie odbył się w pierwotnie zakładanym terminie. Nowy termin

ustalony został na wrzesień br. Organizatorem festiwalu będzie TVP, natomiast miasto udzielać będzie marki "KFPP w Opolu".

Opracowanie nowej formuły KFPP w Opolu i jego realizacja.
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Przebudowa i budowa układu 

komunikacyjnego i infrastruktury dla 

Groszowic i Metalchemu w Opolu

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2012

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Po opracowaniu koncepcji zostały wniesione uwagi dotyczące zakresu opracowania, uzgodniono poszerzony zakres. Przebudowano ul. Oświęcimską na odcinku od ul. Dunikowskiego do

przejścia dla pieszych za ul. Piaskową na długości 504m. Przebudowano ul. Oświęcimską na odcinku od przejścia dla pieszych za ul. Piaskową do stacji Tauron na długości 350m.

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy i przebudowy konstrukcji jezdni ul. Oświęcimskiej od stacji TAURON w kierunku Grotowic na długości 25mb. Przebudowano ul. Złotą na

odcinku od posesji nr 34 do skrzyżowania z ul. Srebrną w zakresie przebudowy jezdni wraz z odwodnieniem - dł. ~420 m. Przebudowano ul. Złotą i ul. Niklową w zakresie ul. Złota:

przebudowa chodników i miejsc parkingowych; ul. Niklowa: przebudowa jezdni - wydzielenie zakresu i aktualizacja kosztów. 

Na skutek wniosków Rady Dzielnicy, mieszkańców oraz Komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego ponownie zmieniono zakres opracowywanej dokumentacji. Przebudowa ul. Złotej i

ul. Niklowej w zakresie przebudowy chodników ( pow.~1437m2) i miejsc parkingowych (szt. 95) wzdłuż ul. Złotej i przebudowy jezdni ul. Niklowej (dł. ~110 m).
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Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 13 272 257,64 5 760 257,64 512 000 0,00 7 000 000 0% 43%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 13 272 257,64 5 760 257,64 512 000 0,00 7 000 000 0% 43%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 1 500 000,00 260 070,00 1 239 930 526 140,00 0 42% 52%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 1 500 000,00 260 070,00 1 239 930 526 140,00 0 42% 52%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 153 960,00 113 160,00 40 800 28 290,00 0 69% 92%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 153 960,00 113 160,00 40 800 28 290,00 0 69% 92%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 3 139 174,50 139 174,50 3 000 000 0,00 0 0% 4%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 3 139 174,50 139 174,50 3 000 000 0,00 0 0% 4%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 164 637,00 14 637,00 150 000 0,00 0 0% 9%
wydatki bieżące 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 164 637,00 14 637,00 150 000 0,00 0 0% 9%

19

Wykonawca robót zgodnie z umową zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu map powykonawczych geodezyjnych przyjętych do zasobów geodezyjnych. Przygotowanie i

złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, zakończenie projektu wykonawczego.

20

Przebudowa i budowa układu 

komunikacyjnego i infrastruktury w 

rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w 

Opolu

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2015

-

2019

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Przeprowadzono procedurę przetargową na nadzór autorski. Wykonano roboty budowlane związane z rozbudową skrzyżowania zwykłego ulic: Krapkowicka - Prószkowska -

Chmielowicka w Opolu na skrzyżowanie typu "rondo" o ogólnej powierzchni ~22 450 m2. Zakres robót obejmował: budowę ronda średniej wielkości, buspasa, parkingu, zatok

autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, wydzielenie pasa wyłączenia do myjni samochodowej, przebudowę istniejących zjazdów, wycinkę i przesadzenie kolidujących z

inwestycją drzew, budowę kanalizacji deszczowej, przełożenie istniejącego rowu melioracyjnego, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących z inwestycją sieci

energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i gazowych.

Wykonanie prac związanych z budową oświetlenia od ul. Prószkowskiej do ul. Wasylewskiego.

Dalsza realizacja inwestycji w latach 2018-2019.
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Opracowanie dokumentacji technicznej 

dla zadania pn.: Budowa obwodnicy 

Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. 

Krapkowickiej do węzła Niemodlińska

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2015

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej (przetarg nieograniczony). Podpisano umowę i przystąpiono do opracowywania dokumentacji

technicznej, w tym uzgodnienia rozwiązań projektowych, warunków technicznych.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej (uzgodnienia rozwiązań projektowych, w tym uzyskanie: warunków technicznych, opinii). Opracowano projekt budowlany oraz złożono

wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID. Złożono wniosek o zawieszenie wszczętej procedury o wydanie decyzji ZRID z powodu braku możliwości zabezpieczenia

niezbędnych środków w budżecie miasta na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy, z uwagi na brak aktualnych naborów wniosków o dofinasowanie tego

typu przedsięwzięcia ze środków UE. W czerwcu br. Wojewoda Opolski zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie. 

Kontynuacja i zakończenie opracowywania dokumentacji technicznej.   
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Budowa kładki pieszo-rowerowej na 

wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z 

budową ścieżki rowerowej

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2015

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Opracowano mapy do celów projektowych.

Uzyskano decyzję ZRID, decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę. Wykonano wizualizację kładki.  

Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia w ramach przebudowy Dworca Zachodniego.
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Uzbrojenie terenu w rejonie ulic 

Plebiscytowej i Ozimskiej

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2015

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Zlecono i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową uzbrojenia terenów w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej, uzgodniono zakres i przebieg dróg. Zakres inwestycji był

korygowany z biurem opracowującym projekt obiektów kubaturowych. 

Z uwagi na rozbieżności oraz zmiany wprowadzane w zakresie obiektów kubaturowych korygowano rzędne dróg oraz zlokalizowano dodatkowe miejsca postojowe. Uzyskano odstępstwo

od PKP S.A. na prowadzenie prac w pobliżu granicy terenów kolejowych.

Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz zakończenie opracowania projektu wykonawczego wraz z kosztorysami.

24

Opracowanie koncepcji projektowej 

rozbudowy sieci dróg rowerowych na 

terenie miasta Opola

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2016

-

2017
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):
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Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 831 480,00 57 195,00 774 285 751 613,61 0 97% 97%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 831 480,00 57 195,00 774 285 751 613,61 0 97% 97%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 3 000 000,00 0,00 0 0,00 3 000 000 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 3 000 000,00 0,00 0 0,00 3 000 000 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 2 064 999,74 213 261,74 1 851 738 631 344,18 0 34% 41%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 2 064 999,74 213 261,74 1 851 738 631 344,18 0 34% 41%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 531 000,00 0,00 531 000 142 510,83 0 27% 27%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 531 000,00 0,00 531 000 142 510,83 0 27% 27%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.
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Uzyskano dane wyjściowe do koncepcji, w tym: zakupiono mapy zasadnicze, pozyskano materiały graficzne i tekstowe poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Opola, wystąpiono do

gmin sąsiadujących z Opolem oraz instytucji o podanie informacji o przebiegach istniejących i planowanych dróg rowerowych, wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o

opinię w sprawie możliwości odstępstwa w zakresie dróg rowerowych. 

Wykonano opracowanie etapowego systemu dróg rowerowych na terenie Opola wraz z analizą warunków ruchu i możliwych kierunków. Przeprowadzono konsultacje. Ustalono

założenia do koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola.        

Wykonanie opracowania  pn.: "Koncepcja projektowa rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola".

26

„Dokumentacja przyszłościowa” 
Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2017

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Nie dotyczy.

Zlecono opracowanie projektów budowy 13 ciągów pieszo - rowerowych na terenie Miasta Opola.

Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań planowanych do realizacji przez MZD w Opolu w latach 2018-2020

27

Inwestycje z udziałem ludności – 

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Szczepanowicach

UM Opola

Wydział Inwestycji 

Miejskich

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Zawarto umowę o wspólne przedsięwzięcie pomiędzy Miastem Opole i Komitetem Społecznym przy realizacji zadania. Komitetem Społeczny przekazał dokumentację techniczną

opracowaną na jego zlecenie wraz z pozwoleniem na budowę. Wyłoniono Wykonawcę robót i zawarto umowę na realizację zadania. Przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonano

prace rozbiórkowe (w zakresie robót Komitetu Społecznego wynikających z umowy o wspólne przedsięwzięcie).

Wykonano fundamenty oraz ocieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwodną, postawiono słupy i ściany, wylano stropy i podkłady posadzkowe części dobudowywanej.

Rozebrano starą więźbę dachową i wykonano nową wraz z pokryciem dachówką. Zamontowano stolarkę okienną a także rozpoczęto prace tynkarskie. Rozpoczęto montaż

wewnętrznych instalacji wod.-kan. i elektrycznych. Wykonano zewnętrzną kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami wyrównawczym.

Pozostałe roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu. Roboty instalacyjne wodociągowe, gazowe, sanitarne i inne.

28

Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. 

Gminnej

UM Opola

Wydział Inwestycji 

Miejskich

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono przedsięwzięcie do WPF Miasta Opola.

W zakresie zadania jest wykonanie robót związanych z wykonaniem wolnostojącego, parterowego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową placu postojowego

na dwa samochody osobowe. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. W zakresie rzeczowym wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego zagospodarowania terenu.

Ułożono sieci zewnętrzne kanalizacyjne i wodociągowe. Wykonano fundamenty pod obiekt oraz wykonano konstrukcję stalową obiektu. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin

zakończenia realizacji to lipiec br. 
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Budowa drogi na terenach 

inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej

Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Opracowano dokumentację projektową.

Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej. Zlikwidowano odcinek rowu, wykonano odcinek rowu po nowej trasie,

oczyszczono i przeprofilowano istniejący rów. Wybudowano wzdłuż drogi oświetlenie uliczne, usunięto kolidujące z inwestycją drzewa i krzewy.

Zadanie zrealizowano w całości.
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Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 185 000,00 0,00 185 000 0,00 0 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 185 000,00 0,00 185 000 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 699 116,00 0,00 669 719 246 274,97 0 37% 35%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 699 116,00 0,00 669 719 246 274,97 0 37% 35%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 1 440 000,00 45 000,00 1 395 000 163 999,15 0 12% 15%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%
wydatki majątkowe 1 440 000,00 45 000,00 1 395 000 163 999,15 0 12% 15%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 360 000,00 0,00 360 000 60 000,00 0 0% 17%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 360 000,00 0,00 360 000 60 000,00 0 0% 17%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 150 000,00 0,00 100 000 0,00 50 000 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 150 000,00 0,00 100 000 0,00 50 000 0% 0%
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Budowa parkingu przy Wyspie Bolko
UM Opola

Wydział Inwestycji 

Miejskich

2017

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

28

Zakończenie robót związanych z realizacją obiektu.

29

Budowa świetlicy dzielnicowej w 

Grotowicach

UM Opola

Wydział Inwestycji 

Miejskich

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

W roku budżetowym 2016 nie zrealizowano żadnych prac związanych z realizacją zadania z uwagi na fakt iż Rada Dzielnicy wówczas nie wskazała jednoznacznie działki na której

miałaby powstać świetlica.

Przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami Rady Dzielnicy celem omówienia układu funkcjonalnego przyszłego obiektu oraz zasad jego funkcjonowania. 

'Realizacja dokumentacji technicznej na podstawie której w kolejnym roku planuje się wykonanie robót.

Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. W zakresie rzeczowym wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego zagospodarowania terenu żłobka w zakresie

przewidzianym do rozbudowy. Przełożono kolidujące z rozbudową sieci zewnętrzne kanalizacyjne i wodociągowe. Wykonano wykop pod obiekt oraz wykonano podbudowę żwirowo

–piaskową pod płytę fundamentową obiektu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu „Maluch”.  Planowany termin zakończenia zadania – październik br.

  

Zakończenie  prac związanych z rozbudową budynku. 

30

Modernizacja boiska piłkarskiego w 

Kolonii Gosławickiej

UM Opola

Wydział Inwestycji 

Miejskich

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Zlecono opracowanie dokumentacji, którą to podzielono na II etapy. Dokumentacja dotycząca I i II etapu została opracowana, odebrana i rozliczona. Przekazano do realizacji

dokumentację dotyczącą I etapu. Wyłoniono wykonawcę robót. Przekazano plac budowy. 

Wykonano renowację skarp wzdłuż linii bocznych boiska oraz od strony istniejącej szatni wraz z zejściami, wykonano chodnik wzdłuż linii bocznych boiska o nawierzchni z kostki

betonowej wraz z barierkami stalowymi i  stojakami do montażu siedzisk, wykonano piłko chwyty za bramkami oraz oświetlenie płyty boiska (z możliwością sterowania) .

Dokończenie prac związanych z realizacją zadania oraz jego odbiór.

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wyłoniono Wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zrealizowano Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy budynku oraz terenów przyległych. Sporządzono ekspertyzę stanu technicznego budynku „Cieplak” oraz koncepcję

przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe.

Koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje m.in. budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, toru pumprack i skatepool, zaplecza boiska i plac zabaw. W budynku

planowane jest boisko wielofunkcyjne z widownią, sala wielofunkcyjna do ćwiczeń, sala do sportów walki, bieżnia, ścianka wspinaczkowa  oraz zaplecze techniczne i sanitarne. 

Planowa jest realizacja dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy obiektu oraz terenów przyległych na podstawie PFU i koncepcji.
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Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej
UM Opola

Wydział Inwestycji 

Miejskich

2016

-

2017
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wykonano dokumentację techniczną w zakresie rozbudowy żłobka. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego obiektu żłobka o nowy moduł dla 24 dzieci wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną i wyposażeniem.

32

Przebudowa budynku „Cieplak” wraz z 

zagospodarowaniem terenów przyległych 

na cele sportowe - opracowanie 

dokumentacji

UM Opola

Wydział Inwestycji 

Miejskich

2016

-

2017
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Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 400 000,00 0,00 400 000 0,00 0 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 400 000,00 0,00 400 000 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 8 500 000,00 1 000 000,00 7 500 000 1 323 746,87 0 0% 27%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 8 500 000,00 1 000 000,00 7 500 000 1 323 746,87 0 0% 27%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 5 900 474,86 3 042 474,86 1 224 000 49 893,42 1 634 000 0% 52%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 5 900 474,86 3 042 474,86 1 224 000 49 893,42 1 634 000 0% 52%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

35

Pomoc finansowa dla Województwa 

Opolskiego na realizację zadania pn. 

Budowa obwodnicy miejscowości 

Czarnowąsy w granicach 

administracyjnych Miasta Opola

UM Opola

Wydział Infrastruktury 

Technicznej i 

Gospodarki 

Komunalnej

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Ujęto zadanie w WPF Miasta Opola. Przekazano wsparcie finansowe w kwocie 1 mln. zł.

Po zmianie granic administracyjnych miasta Opola budowana obwodnica znalazła się granicach miasta Opola. Uchwałą Rady Miasta Opola powierzono Województwu Opolskiemu

prowadzenie całego zadania publicznego związanego z budową obwodnicy. W związku z powyższym przygotowano aneksy do porozumienia i umowy. Przekazano dotację w łącznej

kwocie 1.323.746,87 zł za wydatki inwestycyjne i odszkodowania. 

Przekazanie i rozliczenie dotacji na podstawie zawartej umowy i przygotowanych aneksów.

Ujęto zadanie w WPF Miasta Opola.

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. Zakupu infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A. z uwagi na niekorzystne warunki umowy zaproponowane przez ww.

Spółkę.

34

Zakup infrastruktury oświetleniowej od 

Spółki Tauron Dystrybucja S.A.

UM Opola

Wydział Infrastruktury 

Technicznej i 

Gospodarki 

Komunalnej

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Zadanie nie będzie realizowane. Złożono wniosek o wykreślenie zadania z WPF.

36

Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola
UM Opola 

Wydział Informatyki

2015

-

2020

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na:

• zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Opola na łączną kwotę 1.115.994,85 zł w tym: komputery z oprogramowaniem (Windows, MS-Office, Eset) i monitory ( 179

szt.), drukarki (6 szt.), laptopy (33 szt.), tablety (2 szt.), monitory 5 szt., skaner 1 szt.

• zakup serwera 

• oprogramowanie graficzne i użytkowe  

• rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania miastem KSAT o dodatkowy moduł

• zakup oprogramowania do rezerwacji sał

• aktualizację i rozbudowę (dodatkowe licencję) istniejącego oprogramowania ArcGis 

• zakup urządzeń sieciowych SSL VPN 

Poniesiono wydatki na zakup przełączników LAN na potrzeby podłączenia komputerów do sieci Urzędu Miasta Opola w lokalizacji Pl. Wolności. 

W trakcie realizacji jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, serwerów i licencji serwerowych na potrzeby Urzędu Miasta Opola . 

W II połowie 2017 roku planowany jest również zakup systemu archiwizacji danych. 

33
Nie dotyczy.

Zadanie zostało wprowadzone do planu finansowego Wydziału Inwestycji Miejskich.

Rozpoczęcie realizacji planowane jest w II półroczu br.

Planowa jest realizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją w zakresie budowy parkingu przy Wyspie Bolko. Koncepcja przedmiotowego zadania zakłada budowę

kompleksowego punktu komunikacyjnego, w którego skład wchodzą: parking zewnętrzny (dla samochodów osobowych, motocykli), pętla autobusowa, punkt przesiadkowy, parking dla

autokarów, stacja wypożyczania rowerów, punkt caravaningowy oraz punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Oprócz tego wprowadzenie automatyki parkingowej - systemu detekcji

pojazdów, szlabanu, tablic świetlnych, parkometrów oraz monitoringu. 
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razem 3 500 000,00 0,00 1 000 000 1 000 000,00 2 500 000 0% 29%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 3 500 000,00 0,00 1 000 000 1 000 000,00 2 500 000 0% 29%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 100 000,00 0,00 100 000 0,00 0 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 100 000,00 0,00 100 000 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 634 000,00 234 000,00 400 000 400 000,00 0 0% 100%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 634 000,00 234 000,00 400 000 400 000,00 0 0% 100%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 800 000,00 0,00 800 000 0,00 0 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 800 000,00 0,00 800 000 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

40

Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego wraz ze sprzętem do 

prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - 

dotacja

UM Opola

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Podpisano Porozumienie trójstronne w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu partnerskiego pn."Strażacy ochotnicy - przygotowanie na zagrożenia". Projekt współfinansowany

będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie, działający poprzez

Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu. Wybrany został podmiot do opracowania wniosku wraz z załącznikami. Złożono wniosek wraz z całą dokumentacją do

Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.  Podpisano również umowę o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki lub refundacji.

Miasto Opole podpisało umowę na udzielenie dotacji celowej z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu - Gosławicach. W lutym br. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "na dostawę piętnastu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych" , w którym oferty złożyły trzy firmy, Lider Projektu

poinformował o unieważnieniu postępowania ze względu na to, że przedstawiona najniższa cena przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W kwietniu br. został rozstrzygnięty drugi przetarg w trybie nieograniczonym, w  którym został wyłoniony wykonawca.

39

Przebudowa i rozbudowa instalacji 

elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ 

„Śródmieście”

UM Opola

Wydział Zdrowia i 

Rozwoju 

Społecznego

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Gruntownie przebudowano dwa pomieszczenia (nowa serwerownia na I piętrze oraz rozdzielnia elektryczna w suterenie) wraz z wymianą drzwi i okien na ognioodporne. Przebudowano i

rozbudowano instalację elektryczną we wszystkich pomieszczeniach piwnicy, sutereny oraz na dwóch klatkach schodowych ewakuacyjnych, jak również w poradni dziecięcej z

rejestracją, holu głównym z rejestracją ogólną i poradni diabetologicznej. Uruchomiono nową serwerownię na I piętrze budynku.

Ukończono prace budowlane w poradniach specjalistycznych wraz z poczekalniami i toaletami dla pacjentów na I piętrze. Zakończono roboty budowlane na przestrzeni całego drugiego

piętra. Zrealizowano przebudowę na III półpiętrze - gabinety ortodontyczne oraz poradnia chorób naczyń i administracji na I półpiętrze. Po zakończeniu przebudowy dokonano pomiarów

sieci elektrycznej oraz informatycznej i przystąpiono do czynności odbioru robót.

Zadanie zrealizowano w całości w I półroczu br.

37

Objęcie udziałów w Opolskim 

Towarzystwie Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: 

Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w 

Opolu

UM Opola

Wydział Lokalowy

2017

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono przedsięwzięcie do WPF Miasta Opola na lata 2017 - 2018.

Gmina Opole objęła 1000 udziałów (1000 zł za 1 udział) w OTBS Sp. z o.o. w związku z budową mieszkań komunalnych przy ul. Kaliskiej w Opolu.

Kolejne objęcia udziałów w 2018 roku.

38

Przebudowa z rozbudową obiektu przy 

ul. Dambonia 3 na cele polityki 

społecznej

UM Opola

Wydział Zdrowia i 

Rozwoju 

Społecznego

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wybrany został Wykonawca opracowania dokumentacji, który jednak zrezygnował z podpisania umowy.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na Wykonawcę dokumentacji technicznej.

Rozstrzygnięcie procedury przetargowej, wyłonienie Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz realizacja projektu. Zakres rzeczowy projektu będzie obejmował przebudowę

pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą w istniejącym budynku, które dotychczas zajmowane były przez Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo –

Wychowawczych i dostosowanie ich na rozszerzoną działalność Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Magnolia” oraz Dom Dziennego Pobytu dla seniorów. W

budynku planuje się również wykonanie mieszkań wspomaganych dla osób o szczególnych potrzebach.
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Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 400 000,00 0,00 400 000 0,00 0 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 400 000,00 0,00 400 000 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 150 000,00 0,00 150 000 0,00 0 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 150 000,00 0,00 150 000 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 1 480 000,00 0,00 1 480 000 1 000 000,00 0 0% 68%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 1 480 000,00 0,00 1 480 000 1 000 000,00 0 0% 68%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 4 600 000,00 0,00 0 0,00 4 600 000 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 4 600 000,00 0,00 0 0,00 4 600 000 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

44

Objęcie udziałów w Parku Naukowo 

Technologicznym w Opolu Sp. z  o.o. 

- II etap budowy

UM Opola

Biuro Obsługi 

Inwestorów

2017

-

2019

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Nie dotyczy.

Podjęto decyzję o dofinansowaniu Parku Naukowo Technologicznego w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie nowego Budynku Wysokich Technologii IT wraz z

Centrum Przetwarzania Danych, w którym powstanie Centrum Projektowania Inżynierskiego. 

Objęcie nowych udziałów w celu zapewnienia płynności inwestycji realizowanej przez Spółkę.

43

Pomoc finansowa w formie dotacji 

celowej dla Uniwersytetu Opolskiego

UM Opola

Biuro Obsługi 

Inwestorów

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono zadanie do WPF Miasta Opola.

Na bazie zawartej Umowy z Uniwersytetem Opolskim przekazano pomoc finansową w postaci dotacji w kwocie 1 mln. zł na nowopowstający kierunek lekarski. Ponadto decyzją Rady

Miasta zwiększono kwotę dotacji o 480 tys. zł /do kwoty 1,48 mln. zł/, z przeznaczeniem na wzmocnienie miastotwórczego procesu powstawania kierunku lekarskiego na Uniwersytecie

Opolskim. Zwiększona wartość dotacji celowej przeznaczona zostanie na potrzeby zakupu pierwszego wyposażenia segmentu R budynku Collegium Medicum.

Wypłata zwiększonej kwoty dotacji.

42

Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1- 

opracowanie dokumentacji

Centrum Dialogu 

Obywatelskiego

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Zgodnie z procedurą wewnętrzną został wybrany Wykonawca opracowania dokumentacji.

W ramach zadania została opracowana wielobranżowa dokumentacja techniczna obejmująca przebudowę i remont obiektu z przeznaczeniem go dla Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Projekt obejmuje przebudowę elewacji frontowych w rejonie witryn i wejścia głównego, z korektami funkcjonalnymi wewnątrz budynku, budową wewnętrznego dźwigu osobowego oraz

dodatkowego podnośnika dla osób niepełnosprawnych, remontem i wykonaniem nowych instalacji, dociepleniem obiektu w rejonie poddasza, ścian od strony dziedzińca i ściany

szczytowej od strony parku.

Rozliczenie zadania.

41

Opracowanie mapy akustycznej miasta 

Opola

UM Opola

Wydział Ochrony 

Środowiska i 

Rolnictwa

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Podpisano umowę na opracowanie mapy akustycznej miasta Opola. Zakres prac obejmuje: pozyskanie niezbędnych danych do wykonania mapy akustycznej, zaktualizowanie

Numerycznego Modelu Terenu (NMT) wraz z innymi elementami niezbędnymi do wykonania mapy akustycznej, opracowanie Trójwymiarowego Modelu Budynków (TMB), opracowanie

modelu akustycznego miasta Opola, wykonanie pomiarów kalibracyjnych hałasu w środowisku oraz na ich podstawie dokonanie walidacji opracowanego modelu, wykonanie opracowania

części opisowej mapy akustycznej oraz treści do publikacji na portalu stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola, wykonanie części graficznej mapy akustycznej,

przygotowanie danych akustycznych z wyników mapy akustycznej i umieszczenie ich na istniejącym portalu stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola.

Opracowano mapę akustyczną miasta Opola i zaktualizowano portal hałasu komunikacyjnego. W miesiącu czerwcu dokonano przekazania kompletnego przedmiotu umowy.

Zgodnie z umową, faktura za wykonanie przedmiotu umowy zostanie opłacona w II półroczu br.

40

Zakończenie realizacji zadania na przełomie października i listopada br.
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razem 350 000,00 0,00 350 000 0,00 0 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 350 000,00 0,00 350 000 0,00 0 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 53 977 353,05 28 043 072,24 11 739 161 2 731 130,23 0 0% 57%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 53 977 353,05 28 043 072,24 11 739 161 2 731 130,23 0 0% 57%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 1 300 000,00 0,00 600 000 0,00 700 000 0% 0%

wydatki bieżące 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0%

wydatki majątkowe 1 300 000,00 0,00 600 000 0,00 700 000 0% 0%

Czynności/prace wykonane do 31.12.2016r. 

Czynności/prace wykonane od 01.01.2017r. 

do 30.06.2017r.

Czynności prace pozostałe do wykonania po 

30.06.2017r.

razem 187 007 359,72 58 512 201,91 59 161 824,00 18 727 248,04 55 066 162,00 32% 41%
wydatki bieżące 60 488 336,84 5 995 758,84 19 375 566,00 9 309 994,33 35 106 337,00 48% 25%

wydatki majątkowe 126 519 022,88 52 516 443,07 39 786 258,00 9 417 253,71 19 959 825,00 24% 49%

razem 858 856 690,18 81 568 388,49 213 391 083 37 317 769 550 438 159 17% 14%
wydatki bieżące 87 676 210,96 7 186 871,96 34 392 031 12 423 308 46 086 633 36% 22%

wydatki majątkowe 771 180 479,22 74 381 516,53 178 999 052 24 894 461,67 504 351 526 14% 13%

47

ZSO Nr II - budowa boiska 

wielofunkcyjnego

UM Opola

Wydział Oświaty

2017

-

2018

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Nie dotyczy.

Wprowadzono zadanie do WPF Miasta Opola. Uaktualniono kosztorysy inwestorskie, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę budowy boiska wielofunkcyjnego

na terenie ZSO nr II  w Opolu przy ul. Pułaskiego 3.

Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia z terminem zakończenia - lipiec 2018 roku.
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Przebudowa z rozbudową obiektu Hali 

Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” wraz 

z pierwszym wyposażeniem obiektu 

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w 

Opolu

2012

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wykonano zakres robót i prac budowlanych objętych umową podstawową. Zrealizowano zakres prac uzupełniających - II etap przebudowy z rozbudową.

Wykonano oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw w technologii LED (projekt i wykonanie oświetlenia areny głównej, oświetlenie awaryjne, konstrukcje wsporcze

kratownic). Rozbudowano instalację okablowania strukturalnego (LAN). Wykonano montaż telebimów zewnętrznych, przygotowano pomieszczenia reżyserki dźwięku, światła i

monitoringu. Wykonano wpusty pod słupki boisk, oznakowanie wejść bocznych, wykonano dodatkowe stanowiska dla kamer, wykonano dodatkowe pomieszczenia wewnętrzne.

Wykonano dodatkową instalację dla podłączenia wozu transmisyjnego TV.

Po zgłoszeniu w miesiącu maju br. zakończenia prac ze strony Generalnego Wykonawcy przeprowadzone zostały procedury odbiorowe ze strony Inwestora oraz Organów Państwowych

wymaganych Ustawą Prawo Budowlane. Po dokonanych odbiorach realizowane są kwestie dotyczące wyposażenia w środki ruchome i stałe dla potrzeb właściwego funkcjonowania

obiektu 
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SL Toropol - Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla prac architektoniczno - 

konstrukcyjnych oraz nadbudowy 

budynku administracyjno - hotelowego

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w 

Opolu

2016

-

2017

OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):

Wprowadzono zadanie do WPF.

W pierwszym półroczu br. zadanie nie było realizowane.

Planowane jest wykreślenie zadania z WPF.

RAZEM

OGÓŁEM

23/23
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wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań
górny limit spłat

Wykres 1 obrazuje 
górny limit spłat 
obliczony wg 
obecnych założeń co 
do kształtowania się 
w poszczególnych 
latach wielkości 
dochodów (bieżących 
i ze sprzedaży mienia, 
wydatków (bieżących) 
oraz wskaźnik 
planowanej łącznej 
kwoty zobowiązań 
uwzględniajacy spłaty 
już zaciągniętych 
zobowiązań oraz 
planowanych do 
zaciągnięcia wraz z 
szacowanymi 
kosztami obsługi 
długu.

ZAŁĄCZNIK 
DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA
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mln zł

spłaty już zaciągniętych zobowiązań

spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia

Wykres 2 obrazuje 
spłaty zadłużenia 
prognozowane w 
WPF na dzień 
30.06.2017r.
Pierwsza warstwa to 
spłaty zobowiązań 
już zaciągniętych w 
okresie do 2036r.
Druga warstwa to 
spłaty wszystkich 
zobowiązań 
posiadanych i 
planowanych do 
zaciągnięcia.  

ZAŁĄCZNIK 
DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA
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mln zł

poziom inwestycji obecnie

poziom inwestycji po zmianie

wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań

górny limit spłat

Wykres 3 przedstawia 
kształtowanie się 
wskaźników 
limitujących spłaty 
długu w przypadku, w 
którym dochody 
bieżące będą niższe, 
o 1%.
Założono, że deficyty 
w poszczególnych 
latach pozostaną na 
niezmienionym 
poziomie a ubytek na 
działalności bieżącej 
budżetu 
kompensowany 
będzie niższymi 
wydatkami 
inwestycyjnymi. Stąd 
na wykresie 
przedstawiono 
również poziom 
inwestycji 
planowanych obecnie 
i po zmianach.
Pomimo nie 
zwiększania 
deficytu/długu, 
zmiana nadwyżki 
operacyjnej powoduje 
obniżenie się 
górnego limitu spłat, 
a tzw. bufor 
bezpieczeństwa w 
newralgicznym 2020r. 
wynosi jedynie 
0,94%. 

ZAŁĄCZNIK 
DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA
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