
PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018 

 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą z dnia 18 
kwietnia br. wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Opalenicy 
sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Opalenica za rok 2018 wraz z 
informacją o stanie mienia i objaśnieniami.   

Z przedstawionego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu wynika, że w 2018 r.: 

- dochody zrealizowano w wysokości 71.047.264,62 zł, co stanowi 99,37% planu, 
- wydatki zrealizowano w wysokości 75.251.904,74 zł, co stanowi 95,58% planu. 

W ramach dochodów uzyskano: 

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakre  su 
administracji rządowej w kwocie 18.400.345,71 zł, 

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  w kwocie 
1.117.192,24 zł, 

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 
kwocie 1.295.969,57 zł 

4. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych w kwocie 114.950 zł, 

5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin w kwocie 72.721,33 zł, 

6. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w 
ramach programów rządowych w kwocie 3.285 zł, 

7. dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.916,08 zł, 

8. dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych w kwocie 41.580 zł, 

9. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
w kwocie 37.569 zł, 

10. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 
zadań bieżących w kwocie 1.749,07 zł, 

11. środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 
5.840 zł, 

12. dochody dla gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami w kwocie 34.775,77 zł, 

13. subwencja ogólna z budżetu państwa wynosiła 15.645.578 zł, w tym  część oświatowa w 
kwocie 15.159.784 zł oraz wyrównawcza w kwocie 485.794 zł, 

14. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 14.682.352,23 
zł, 

15. pozostałe dochody gminy m.in. z podatków i opłat lokalnych oraz mienia gminnego 
19.582.440,62 zł.  

W sprawozdaniu przedstawiono szczegółowo zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach 
lokalnych oraz podjęte działania w celu ich pozyskania. 

Otrzymane dochody oraz przychody umożliwiły realizację następujących zadań: 

1. oświatowych w kwocie 27.791.379,86  zł, w tym: 
a) wydatki bieżące 25.011.039,21 zł, w ramach których kontynuowano także realizację 

projektów ze środków unijnych w kwocie 399.254,41 zł, 
b) wydatki majątkowe w kwocie 2.780.340,65 zł z przeznaczeniem na: 



 zmianę sposobu użytkowania z przebudową i adaptacją części pomieszczeń 
kotłowni na salę lekcyjną z 
zapleczem sanitarnym w Szkole 
Podstawowej w Urbanowie, 

 przebudowę sali na 2 sale 
lekcyjne w budynku głównym 
Szkoły Podstawowej w 
Kopankach, 

 dostosowanie pomieszczeń 
sanitarnych do potrzeb dzieci 
przedszkolnych także w 
budynku Szkoły Podstawowej w 
Kopankach, 

 rozbiórkę budynków garażowych 
położonych w Opalenicy przy 
ul.Poznańskiej 

 modernizację kotłowni w Szkole 
Podstawowej w Rudnikach. 

W 2018 roku zakończono także termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i przystąpiono do spłaty zobowiązań z tego 
tytułu. W IV kwartale ubiegłego roku spłacono kwotę 2.360.156,01 zł. 

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono oraz zamontowano urządzenia zabawowe 
na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Opalenicy na boisku przy ul.Farnej oraz piec 
konwekcyjno-parowy do szkolnej kuchni przy ul.Poznańskiej. 

2. Na realizację rządowych programów wspierania rodzin i pomoc społeczną 
wydatkowano kwotę  20.325.106,13  zł, w tym m.in.: 
a) program 500+  to kwota 11.144.850,56 zł,  
b) świadczenia rodzinne w kwocie 5.141.979,62 zł, 
c) funkcjonowanie żłobka finansowane ze środków z budżetu gminy w kwocie 610.169,64 

zł. 
 

3. Administracja samorządowa oraz rządowa obsługiwana w Urzędzie Miejskim w 
Opalenicy, Rada Miejska, Centrum Usług Wspólnych, diety sołtysów, wybory 
samorządowe, promocja gminy, współpraca z zagranicą, prowadzenie spisu wyborców 
stanowiły w ubiegłym roku wydatki w 
kwocie 6.929.346,67 zł, w tym: 
a) wydatki bieżące 6.579.559,93 zł, 
b) wydatki majątkowe 349.786,74 zł, w 

tym: 
 wspomniana wcześniej w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego 
spłata termomodernizacji budynku 
Urzędu Miejskiego, 

 zakupiono samochód osobowy 
używany na potrzeby służbowe 
urzędu, 

 wykonano i zamontowano drzwi 
zewnętrzne w wejściu głównym do 
Urzędu Miejskiego w Opalenicy 

 
4. Na drogi gminne wydatkowano kwotę 

4.543.982,85 zł, w tym: 
a) wydatki bieżące 897.732,72 zł, w tym na dofinansowanie Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej gmina wydatkowała 134.532,89 zł, 
b) majątkowe 3.646.250,13 zł, w ramach których zrealizowano: 

 budowę chodnika w m. Urbanowo wraz z dokumentacją, 

Budynek Urzędu Miejskiego w Opalenicy 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. 
Niegolewskich w Opalenicy. 



 budowę chodnika na drodze gminnej w m. Porażyn wraz z dokumentacją, w tym 
także w ramach środków z funduszu sołeckiego, 

 wybudowano chodnik na ulicy Półwiejskiej, 
 przebudowano chodnik i zjazdy oraz wybudowano zatoki postojowej przy ulicy 

Poznańskiej w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, 
 przebudowano część odcinka ul. Hetmańskiej w Dakowach Mokrych, w tym także 

w ramach środków z funduszu sołeckiego, 
 przebudowano drogę gminną 
w m. Terespotockie (przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych o szer. 4m), w tym także w 
ramach środków pozyskanych z 
Województwa Wielkopolskiego w 
kwocie 98.750 zł, 
 przebudowano drogę gminną 
w Opalenicy w zakresie połączenia 
ul. Szkolnej i Moniuszki, 
 przebudowano drogę na 
odcinku ul. Strumykowej w 
Opalenicy do m. Troszczyn, w tym 
także w ramach środków z 
funduszu sołeckiego, 
 przebudowano  nawierzchnię 
chodnika  na ul. 27 Grudnia (od 
Placu Piłsudskiego do ul. 

Sienkiewicza) w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej,  
 przebudowano skrzyżowanie ul.26 Stycznia - Powstańca Kozaka – Farna oraz 

skrzyżowanie ul.5 Stycznia - Powstańca Kozaka – Wyzwolenia, 
 zmieniono układ komunikacyjny wraz z budową parkingów przy ul.26 Stycznia w 

Opalenicy, 
 wykonano utwardzenie części działki 

przy ul. Kanałowej w Wojnowicach 
wraz z dokumentacją techniczną, w 
tym także w ramach środków z 
funduszu sołeckiego, 

 opracowano dokumentację 
projektową na budowę dwóch kładek 
przez rz. Mogilnica od ul. Zamkowej, 
na budowę kładki przez rz. Mogilnica 
od ul. Łąkowej w Opalenicy oraz na 
przebudowę nawierzchnię drogi 
gminnej w m. Rudniki.  

 Kontynuowano także zadania rozpoczęte 
na drogach w roku 2017, tj.: 

 przebudowę dróg gminnych ul. Poprzecznej, Zbożowej, Krętej, Słodkiej, Skośnej 
wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową 
kolektora zbiorczego ścieków deszczowych, 

 przebudowę skrzyżowanie ul.: Poznańskiej-Zamkowej-Moniuszki w Opalenicy. 

Do realizacji w roku 2019 jako wydatki niewygasające z upływem roku 2018 przyjęto w 
zadaniach drogowych opracowanie 2 dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej 
pomiędzy Kopankami a Porażynem Dworcem oraz pomiędzy Opalenicą a Porażynem. 

5. Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 
wydatkowano 3.612.645,29zł,w tym: 
a) wydatki bieżące 3.218.023,63 zł, 
b) wydatki majątkowe to 394.621,66 zł przeznaczone na: 

Rewitalizacja  ul. Jana Pawła II , oświetlenie drogowe, zieleń, 
miejsca parkingowe 

Widok ulicy Kanałowej w Wojnowicach 



 wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej "KOMOPAL" Spółka z o.o. w Opalenicy, 

 budowę oświetlenia drogowego w Opalenicy ul. Jana Pawła II, 
 budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Terespotockie, 
 budowę oświetlenia drogowego w Wojnowicach na ul. Ogrodowej (1 lampa), 
 przebudowę przyłącza kablowego na działce przy ul. Poznańskiej w Opalenicy, 
 ponadto zakupiono i ustawiono pomieszczenie gospodarcze wraz z utwardzeniem 

podłoża w Łagwach w ramach funduszu sołeckiego oraz w Sielinku także w ramach 
funduszu sołeckiego, 

 zakupiono traktorek ogrodowy dla samorządu wsi Uścięcice w ramach funduszu 
sołeckiego, 

 zakupiono kosiarkę dla sołectwie Sielinko w ramach funduszu sołeckiego, 
 zagospodarowano teren na wybieg dla psów (działka pomiędzy ul. Młyńską a ul. 

Gimnazjalną w Opalenicy). 
 

W ramach środków z budżetu gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zrealizowano "Edukację ekologiczną w Gminie 
Opalenica poprzez wykonanie ścieżki dydaktycznej, organizację warsztatów i konkursu 
o tematyce ekologicznej w miejscowości Porażyn". 

6. Na realizację działalności kulturalnej przeznaczono kwotę 3.075.090,36 zł, w tym na 
wydatki bieżące przeznaczono 1.967.450,15 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum 
Kultury i Biblioteki w Opalenicy, filii bibliotecznych na terenach wiejskich, sal wiejskich, 
organizację imprez plenerowych, wyjazdowych oraz spotkań kulturalnych mieszkańców. 
Przeznaczono także środki na dotację na renowację ołtarza głównego  w Kościele 
Parafialnym p.w. św. Mateusza w Opalenicy. 

 Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 
1.107.640,21 zł z przeznaczeniem na :  

 termomodernizację wraz z modernizacją 
budynku Centrum Kultury im. Powstańców 
Wielkopolskich w Opalenicy, 
 wykonanie i montaż zabudowy ścian altanki 
biesiadnej w Jastrzębnikach, w tym także w 
ramach funduszu sołeckiego, 
 wykonanie i montaż altanki przy sali 
wiejskiej w Łagwach, 
 wykonanie ogrodzenia terenu przy sali 

wiejskiej i boiska sportowego w Niegolewie, 
w tym także w ramach funduszu 
sołeckiego, 

 utwardzenie części terenu wokół sali wiejskiej kostką brukową Porażyn Dworzec w 
ramach funduszu sołeckiego, 

 opracowanie dokumentacji na wykonanie i montaż wiklinowej muszli koncertowej w 
Parku Miejskim w Opalenicy, 

 opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę budynku sali 
wiejskiej w Porażynie Dworcu, 

Okładka książki „Wielogłos pamięci Zygmunta Dudy 
pedagoga i regionalisty” 



 opracowanie dokumentacji na 
budowę sali wiejskiej w m. 
Urbanowo, 

 opracowanie dokumentacji na 
rozbudowę  i przebudowę Centrum 
Kultury i Biblioteki im. Powstańców 
Wielkopolskich w Opalenicy, 

 ustalono wydatki w ramach wkład 
własny do wniosku o 
dofinansowanie projektu w ramach 
WIELKOPOLSKIEGO 
REGIONALNEGO PROJEKTU 
OPERACYJNEGO PN. "Małe Kino 
Społecznościowe szansą na rozwój 
zasobów kultury województwa 
wielkopolskiego". 

7. W ramach działalności sportowej wydatkowano 1.532.425,66 zł, w tym na wydatki 
bieżące związane z utrzymaniem gminnej bazy sportowej i rekreacyjnej, udzielenie dotacji 

na działalność klubów sportowych w kwocie 
1.389.866,56 zł i na majątkowe 142.559,10 
zł z przeznaczeniem na: 

 wykonanie ogrodzenia terenu 
rekreacyjnego w Kozłowie, w tym także w 
ramach funduszu sołeckiego, 
 wykonanie automatycznego systemu 
nawadniania płyty boiska piłkarskiego na 
Stadionie Miejskim w Opalenicy,  
 w ramach funduszu sołeckiego 
zakupiono i zamontowano sprzęt na placu 
zabaw dla dzieci w Kopankach, siłownię 
zewnętrzną w Łęczycach oraz siłownię 
zewnętrzną i ławki w m. Urbanowo. 

8. Na działalność w zakresie rolnictwa wydatkowano 715.738,18 zł, w tym zrealizowano 
m.in. zadanie rządowe w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 644.032,61 zł , 
natomiast w ramach wydatków majątkowych udzielono mieszkańcom gminy dwóch dotacji 
na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną 
kwotę 8.000 zł. 

9. W ramach gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 1.023.129,72 zł, 
w tym na wydatki bieżące 443.119,02 zł oraz wydatki majątkowe 570.010,70 zł z 
przeznaczeniem na: 

 wykupy gruntów, 
 zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Opalenicy przy ul.Zamkowej, 
 wykup majątku firmy VEOLIA, znajdującego się w kotłowni miejskiej będącej 

własnością Gminy Opalenica (wykup po upływie 15-letniej umowy dzierżawy po 
wartości księgowej), 

 zmieniono system ogrzewania lokali mieszkalnych na gazowe przy ul.Polnej 23. 

CKiB w Opalenicy 

Stadion Miejski im. Jana Wojdy w Opalenicy 



10. Na bezpieczeństwo publicznego i  Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 
3.888.122,80 zł, w tym:  

a) wydatki bieżące 555.405,25 zł, 
b) wydatki majątkowe w kwocie 3.332.715,55 zł z 
przeznaczeniem na: 
 kontynuację budowy budynku energooszczędnej 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy i 
budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rudnikach, 
 wykonano utwardzenie wjazdu do Strażnicy OSP w 
Rudnikach w 
ramach fundusz 

sołeckiego, 
 przyznano także dotację celową dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na 
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, 

 zakupiono samochód osobowy dla Straży 
Miejskiej w Opalenicy, 

 zakupiono i zamontowano monitoring w 
altance biesiadnej w Porażynie w ramach 
fundusz sołeckiego. 

11. Na ochronę zdrowia wydatkowano 690.725,07 
zł, w tym wydatki bieżące 440.725,07 zł na utrzymanie 
budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy i Dakowach 
Mokrych, realizację programów gminnych w zakresie 
zwalczania narkomanii i przeciwdziałania 
alkoholizmowi, szczepień HPV oraz na wydatki 
majątkowe w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na 
udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie 
zakupu ambulansu dla podstacji Pogotowia 
Ratunkowego w Opalenicy.  

12. Na obsługę zadłużenia z lat 2010-2018 wydatkowano 684.717,45 zł. 
 

13. Wydatkowano także środki m.in. na plany zagospodarowania przestrzennego,  
dopłaty do ścieków mieszkańców zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, utrzymanie 
targowiska miejskiego. 

Realizowano także wiele zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, do którego 
przystąpiły wszystkie samorządy wsi. Fundusz sołecki został objęty planem wydatków 
bieżących i majątkowych w wysokości  357.677,9 zł, wykonano 354.973,14zł, tj. 99,24% 
planu. Zwrot od Wojewody Wielkopolskiego w 2019 rok za wydatki ubiegłego roku stanowi 
28,567% tj. 100,804,97 zł. 

Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o 
wolne środki, co spełnia wymogi art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. 

Budżet 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 4.204.640,12 zł, przy planowanym 
deficycie w wysokości 6.262.411,30 zł. 

W roku sprawozdawczym Gmina zrealizowała przychody w kwocie 9.037.192,79 zł, z tego z 
tytułu emisji obligacji w kwocie 4.500.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 4.537.192,79 
zł. 

Strażnica OSP w Rudnikach 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 

Ambulans ratowniczy 



W ubiegłym roku zaciągnięto 4.500.000 zł, z czego spłacono kwotę 1.800.000 zł, która dotyczyła 
spłaty pożyczek i wykupu obligacji z lat 2012 i 2013 oraz przeznaczono na realizację inwestycji 
kwotę 2.700.000 zł. 

Obecnie urzędujący Burmistrz Tomasz Szulc przyjął stanowisko z zadłużeniem gminy na 
dzień 6 grudnia 2014 r. w kwocie 16.835.987 zł. 

Na koniec 2018 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych w latach od 2010 do 2018 
pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 26.543.078,75 zł. 

Podsumowując, zadłużenie gminy na przestrzeni lat 2014-2018 wzrosło o kwotę 
9.707.091,75 zł. 

Na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne 
stanowiły kwotę 2.207.192,20 zł. 

 

Tekst: Agnieszka Antkowiak-Żak 

Zdjęcia: Archiwum UM 

 


