Budżet Województwa Opolskiego na 2021 rok
Dochody budżetu Województwa na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie 537 614
766 zł, co stanowi 88,3% przewidywanego wykonania 2020 roku. Planowane wydatki
budżetu Województwa na 2021 r. wynoszą 570 588 187 zł i w stosunku do przewidywanego
wykonania 2020 roku zmaleją o kwotę 12 887 563 zł, tj. o 2,2%.
Budżet na 2021 r. przewiduje deficyt budżetowy w wysokości 32 973 421 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach
bankowych Województwa z końcem 2020 roku.
Planowane jest natomiast zmniejszenie zadłużenia Województwa o kwotę 18 850 000 zł, tj.
o 23,6% - spadnie ono z kwoty 80 000 000 zł na koniec 2020 r. do kwoty 61 150 000 zł na
koniec 2021 r. Spłatę długu, mimo planowanego deficytu budżetowego umożliwią wolne
środki z lat ubiegłych.
WYDATKI
W kwocie wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 431 891 831 zł, tj. 75,7% wydatków
ogółem, a wydatki majątkowe (czyli inwestycje) wynoszą 138 696 356 zł, tj. 24,3% wydatków
ogółem.
Wydatki bieżące to m.in.:
- wydatki na transport – 122 144 590 zł, w tym: dotowanie pasażerskich regionalnych
przewozów kolejowych w kwocie 59 924 000 zł, dopłaty do ustawowych ulg w
pasażerskich przewozach autobusowych – 25 400 000 zł i wydatki na drogi
wojewódzkie - 35 410 090 zł;
- wydatki na oświatę – 62 796 138 zł, - m.in. realizacja edukacyjnych projektów
własnych i konkursowych w ramach RPO;
- wydatki na kulturę – 36 163 071 zł, w tym dotacje dla instytucji kultury – 32 891 071
zł;
- wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej - 27 551 674 zł;
- wydatki na ochronę zdrowia – 21 436 207 zł;
- wydatki na turystykę i sport – 8 734 483 zł, co stanowi 116,9% wydatków roku 2020,
- wydatki na rolnictwo - 7 467 500 zł, co stanowi 111,1% wydatków roku 2020,
Wydatki majątkowe w kwocie 138 896 356 zł obejmują wydatki współfinansowane ze
środków europejskich w kwocie 65 716 231 zł, co stanowi 47,3% wydatków majątkowych
ogółem.
Inwestycje w głównych obszarach:
- na drogach wojewódzkich – 63 937 400 zł,
- w ochronie zdrowia – 21 163 082 zł,
- w zespole parkowo-pałacowym w Mosznej - 10 221 967 zł,
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z zakresu ochrony gruntów rolnych – 4 165 367 zł,
instytucje kultury – 3 003 456 zł.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich planowane są w
2021 r. na kwotę 231 790 807 zł, co stanowi 40,6% wydatków ogółem, w tym wydatki
bieżące w kwocie 166 074 576 zł i wydatki majątkowe w kwocie 65 716 231 zł.
Kwota 223 716 605 zł dotyczy projektów własnych. Do najważniejszych, planowanych do
realizacji projektów własnych należą:
Realizowane przez OCRG:
 RPO EFRR - "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" –
9 900 914 zł,
 RPO EFRR - "Opolskie Wspiera Firmy" – 9 304 000 zł.
 RPO EFRR - Kooperacyjne Opolskie – „Profesjonalne otoczenie biznesu II – 2 652
064 zł,
 PO WER - "SOL Akademia Menadżerska MŚP"” – 2 421 719 zł,
Realizowane przez UMWO:
 RPO EFS „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19” – 21 957 934 zł,
 INTERREG pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – 11 148 843 zł,
 Program LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach
województwa opolskiego" – 8 508 790 zł,
 RPO EFS „Opolskie przeciw COVID – 19 – 7 411 767 zł,
Realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie – Ziemiełowice –
14 208 353 zł,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi
wojewódzkiej nr 429 – 5 154 620 zł,
 Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w m. Zielna, mostu w m. Kujawy wraz z
rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 m. Kujawy – 7 155 293 zł.
 Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice – 2 104 228 zł,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki
pieszo – rowerowej na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie – 1 235 279 zł,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz – 3 058 502 zł,
Realizowane przez ROPS:
 "Bliżej rodziny i dziecka II i III" – 3 770 420 zł,
 „Nie-Sami-Dzielni” I i II edycja – 2 674 931 zł,
 "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora
ekonomii społecznej II" – 957 532 zł,
 "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich
opiekunom" – 494 000 zł.
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„Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie
usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z
chorobą Alzheimera i choroba Parkinsona oraz osób starszych” - 1 241 921 zł,
 „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
- 381 756 zł.
Realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 RPO EFS – projekt - „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” w kwocie 5 889 660 zł,
 PO WER pn. "Opolskie staże z PO WER em" - 1 749 254 zł,
 PO WER pn. "Opolskie dotacje z PO WER em" - 1 518 260 zł
 Opolskie dla rodziców i dzieci – II i III edycja – 1 406 063 zł.
Realizowane przez jednostki oświatowe (głównie Regionalny Zespół Placówek Wsparcia
Edukacji):
 "Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża" - 16 470 589 zł,
 "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - dwie edycje – 13 052 403 zł,
 "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach
Aglomeracji Opolskiej" – 4 032 273 zł,
 "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu
Obywatelskiego" - 3 416 147 zł,
 "Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża" - 1 998 023 zł,
 „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do
przedszkoli” – 1 251 199 zł,
 "Wspieramy najlepszych” – edycja III i IV – 1 536 320 zł,
 „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność
Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H20 dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury
edukacji ekologicznej" – 2 048 763 zł.
Ten budżet identycznie jak w poprzednich latach zapewnia wsparcie w 100% ze środków
własnych budżetu wkładów własnych dla innych podmiotów:
1. Teatr im. Jana Kochanowskiego, który otrzymuje środki na wkład własny w kwocie
2 303 456 zł.
2. Muzeum Śląska Opolskiego, otrzymuje środki w kwocie 241 500 zł na wkład własny
na realizację zadania pn. "Bardzo Młoda Kultura".
3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która otrzymuje środki w kwocie 100 000 zł na
wkład własny na realizacje zadania „Zaczytane Opolskie”,
4. Wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia otrzymują wkłady własne w 2021 r. w
kwocie 4 430 411 zł.
Ponadto budżet 2021 zawiera kontynuację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na
łączną kwotę 849 979 zł, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 1 918 000 zł oraz
pomocy stypendialnej dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych w kwocie
1 188 000 zł.
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