
Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 
2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Informację
 o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów

jednostek samorządu terytorialnego
w 2018 r.

L.p. Jednostka samorządu
terytorialnego

Cel dotacji Kwota

1. Powiat Krapkowicki Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między  jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie zadań bieżących  - na zakup
dwóch aparatów oddechowych wraz z 
sygnalizatorami bezruchu dla OSP Krępna

10.000,00

2. Powiat Krapkowicki Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między  jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie zadań bieżących  - na zakup
sześciu kamizelek ratunkowych (kapoków) 
na wyposażenie łodzi ratowniczej dla OSP 
Januszkowice

990,03 zł

3. Powiat Krapkowicki Dotacja celowa otrzymana  z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między  jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie  zadań bieżących – na 
zakup kamery termowizyjnej dla OSP 
Jasiona

3.200,00 zł

4. Powiat Krapkowicki Dotacja celowa otrzymana  z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między  jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie  zadań bieżących – na 
zakup detektora wielogazowego oraz pilarki
spalinowej dla OSP Rozwadza

3.156,00

Informację
 o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym

jednostkom samorządu terytorialnego
 w 2018 r.

L.p. Jednostka samorządu
terytorialnego

Cel dotacji Kwota

1. Samorząd Województwa
Opolskiego

Dotacja celowa dla samorządu 
województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień -  
organizowanie wsparcia w postaci 
doradztwa metodycznego dla nauczycieli 

33.221,00 zł



zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez gminę.

2 Samorząd Województwa
Opolskiego

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących – remont ciągu pieszo-
rowerowego przy DW nr 423 w m. 
Zdzieszowice ul. Kozielska.

96.838,93 zł

3. Samorząd Województwa
Opolskiego

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych – rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 423  w Januszkowicach 

325.000,00 zł

4. Powiat Krapkowicki Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych – przebudowa drogi 
powiatowej nr 1808 O ul. Góry Św. Anny 
wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. 
Nową w Zdzieszowicach

1.368.812,82 zł

5. Gmina  Krapkowice Dotacja celowa przekazana gminie na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie opieki nad
dzieckiem w wieku do lat 3 zamieszkałego 
na terenie gminy Zdzieszowice, a 
uczęszczającego do żłobka na terenie gminy
Krapkowice.

2.700,00 zł

Informację
 o kwotach wykorzystanych przez Gminę Zdzieszowice środków pochodzących

 z budżetu Unii Europejskiej
 w 2018 r.

L.p
.

Nazwa programu Nazwa Funduszu Cel dofinansowania Kwota

1. Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego

Europejski Fundusz
Społeczny

Przedszkole na wymiar – 
utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego 
oraz wydłużenie czasu pracy w 8
gminach Aglomeracji Opolskiej

10.026,10 zł

2. Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego

Europejski Fundusz
Społeczny

Bliżej rodziny i dziecka – 
wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo – 
wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej

5.858,45 zł

         



Informacja
o  udzielonych przez Gminę Zdzieszowice poręczeniach  i gwarancjach

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Zdzieszowice posiada zobowiązanie niewymagalne w kwocie 
1.711.383,51 zł z tytułu udzielonych poręczeń, z tego:
1) 770.676,51 zł  z tytułu   poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizację 
Spółkę z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2;
2) 940.707,00 zł z tytułu poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w 2016 r. w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum 
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Kędzierzynie - Koźlu przy  ul. Naftowej 7.

                                                                               


