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DLA MIESZKAŃCÓW



Budżet 2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Dochody  Wydatki 
596 950 691 zł 664 346 073 zł 
(96,6% wyk. 2021)                            (117,2% wyk.2021)

Planowane zmniejszenie zadłużenia Województwa o 19 mln zł –
z 61,15 mln zł na koniec 2021 r. do 42,15 mln zł na koniec 2022 r.



Na co będziemy wydawać pieniądze?

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 217,7 mln zł - transport i łączność  (114,94% z 2021) 
 101,9 mln zł - ochrona zdrowia i rodzina (156,91%)
 58,4 mln zł - kultura, sport i turystyka (96,13%)
 54,2 mln zł - edukacja (81,13%)
 34,3 mln zł - polityka społeczna (98,16%)
 23,8 mln zł - ochrona środowiska (189,79%)
 23,1 mln zł - przetwórstwo przemysłowe (50,09%)
 13,3 mln zł - rolnictwo i rybołówstwo (90,17%)



Jak będziemy wydawać pieniądze?

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

204 mln zł, tj. 30,7% wydatków to inwestycje! 
W porównaniu do planu wykonania budżetu w 

2021 roku wydatki inwestycyjne wzrosną o 51,7%
Wydatki na projekty  współfinansowane z funduszy 

unijnych wyniosą w sumie 220,75 mln zł (z tego 
66,6 mln zł to wydatki na inwestycje)



BEZPIECZNA I WYGODNA KOMUNIKACJA

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W ramach RPO WO rozbudowy dróg:
 416 w Kietrzu – 17,8 mln zł
 414 na odc. Prószków - Przysiecz i 429  

– 10,3 mln zł
 409 na odc. Rożniątów - Strzelce Op. – 5,8 mln zł
 408 w Ortowicach – 5,78 mln zł
 416 na odc. Ściborowice – Kórnica” – 2,1 mln zł

W ramach FEO (prefinansowanie) rozbudowy dróg:
 429 w Prószkowie – 6,1 mln zł
 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce 

– 4,07 mln zł
 423 w Zdzieszowicach – 3 mln zł
 454 w Krogulnej – 1,25 mln zł

97,1 mln zł - inwestycje na drogach wojewódzkich (173,3% z 2021)



BEZPIECZNA I WYGODNA KOMUNIKACJA – c.d.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 61,2 mln zł - dotacje do pasażerskich 
przewozów regionalnych

 3,5 mln zł – 11 samochodów typu pickup dla 
powiatowych centrów zarządzania 
kryzysowego

 2,1 mln zł – Opolskie na rowery 



WIĘKSZY KOMFORT DLA PACJENTÓW 
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86,3 mln zł – rekordowe pieniądze na ochronę zdrowia!

55,4 mln zł na inwestycje w szpitalach,  w tym m.in.:

 25,6 mln na rozbudowę pawilonu dla chorych OCR

 9,3 mln zł na inwestycje w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 

(wymiana  instalacji, bezpieczeństwo wobec COVID-19)

 4,9 mln zł dla Szpitala Wojewódzkiego  (poprawa efektywności energetycznej, lądowisko)

 2,2 mln zł dla Stobrawskiego Centrum Medycznego (m.in. na modernizację budynku w Kup)

 2 mln zł dla Centrum Terapii Nerwic na wkład własny do modernizacji systemu wentylacji



DLA OPOLSKICH RODZIN 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Po raz pierwszy:

 2 mln zł na przygotowanie programu 

wsparcia rodziny i rodzicielstwa 

(w tym leczenia niepłodności)



WSPARCIE WALKI Z PANDEMIĄ COVID-19

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 8,8 mln zł dla 26 placówek ochrony zdrowia w całym 
regionie
 10,57 mln zł na kompleksowy program profilaktyki 
pocovidowej dla mieszkańców

Dbamy o przyszłe kadry medyczne – 2,2 mln zł na kolejne 
stypendia dla studentów kierunków medycznych!



POMOC POTRZEBUJĄCYM 
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34,3 mln zł na zadania z polityki społecznej
4,5 mln zł – Bliżej rodziny i dziecka

 wsparcie ok. 630 osób (rodzin z dziećmi, dzieci i młodzież w pieczy zastępczej)

 uruchomienie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań  chronionych dla 

usamodzielniającej się młodzieży,  mieszkania dla rodziny zastępczej

5,7 mln zł - Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne

 108 Marszałkowskich Kurierów Społecznych w 42 gminach będzie pomagać ponad 1030 osobom

 usługi opiekuńcze, teleopieka i zabiegi usprawniające dla ponad 500 osób, 

 2 kolejne mieszkania wspomagane



ROZWÓJ KULTURY – uczestnictwo i twórcy
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48,2 mln zł na kulturę (w tym dla jednostek kultury)

2,9 mln zł - dotacje, nagrody, stypendia w dziedzinie kultury 

 1,1 mln zł - dla organizacji pozarządowych - konkursy i małe granty 
(824 800 zł w 2021)

 1,2 mln zł - ochrona zabytków (900 tys. zł)
 540 tys. zł - nagrody i stypendia (355 tys. zł)



ROZWÓJ KULTURY – uczestnictwo i twórcy c.d.
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7,5 mln zł – dodatkowe dotacje dla instytucji kultury  m.in. na:

 zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Opolskiej 
 termomodernizacja i przebudowa Muzeum Czynu Powstańczego 
 projekt edukacyjny „Fejk i hejt” (WO, TJK)
 Opolska Bardzo Młoda Kultura (MŚO) 
 modernizacja infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
 Zaczytane Opolskie (WBP) 



SPORT TO ZDROWIE 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

7,7 mln zł na inicjatywy sportowe

w tym dotacje dla klubów i stowarzyszeń – 6,4 mln zł 
(w por. 2021 – 5,6 mln zł)



ATRAKCJE TURYSTYCZNE 
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 7,6 mln zł na inwestycje na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego w Mosznej
 dotacje dla organizacji pozarządowych – wspieranie 
działalności turystycznej – 850 tys. zł (w por. 2021 – 500 
tys. zł)



DLA SZKÓŁ, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
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54,1 mln zł na edukację

 Projekty RZPWE, w tym m.in.: 
- 9,8 mln zł na „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (z OCRG)- doposażanie pracowni 

kształcenia zawodowego, staże i kursy zawodowe
- 821 tys. zł na „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach 
Aglomeracji Opolskiej” 
- 625 tys. zł na Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża – zakup oprogramowania i pomocy do
wykorzystania m.in. w zdalnej pracy dydaktycznej z uczniami

 1 mln zł - projekt „Wspieramy najlepszych” – stypendia dla ok. 250 uczniów szkół w regionie

 2,2 mln zł na inwestycje – m.in. adaptacja ośrodka szkoleniowego w Niwkach



PRZEDSIĘBIORCY I RYNEK PRACY
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30 mln zł na rozwój przedsiębiorczości i kadr nowoczesnej  gospodarki

 5 mln zł – „Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe” - bony szkoleniowe dla co najmniej 
750 osób dorosłych zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji (OCRG)

 3,8 mln zł  "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku"-
pieniądze dla firm w formie promes i dotacji na specjalistyczne usługi- jedna firma może 
dostać do 50 tys. zł dotacji lub do 150 tys. zł promesy (OCRG)

 1,8 mln zł „Akademia Menadżerska MŚP "- dofinansowanie dla podniesienia 
kompetencji kadr kierowniczych małych firmy (OCRG)



PRZEDSIĘBIORCY I RYNEK PRACY – c.d.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 3,0 mln zł "Opolskie staże z PO WERem" – program staży dla około 80 młodych osób, 
stawiających pierwsze kroki na swojej drodze zawodowej (WUP)

 2,7 mln zł "Opolskie dotacje z POWERem" – bezzwrotne wsparcie finansowe na 
rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej - to ponad 100 miejsc dla młodych, 
przyszłych przedsiębiorców. (WUP)

 1,2 mln zł "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - sfinansowanie pobytu dziecka w 
żłobku przez 12 miesięcy, co umożliwi powrót do aktywności zawodowej około 160 
rodzicom. (WUP)

 1,8 mln zł „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”  - szansa na powstanie kolejnych 285 
jednoosobowych firm  w regionie (WUP)



OPOLSKA WIEŚ I JEJ MIESZKAŃCY
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 8,9 mln zł – rolnictwo i wieś

- w tym 900 tys. zł dla organizacji działających na wsi (m.in. Odnowa 

Wsi, Opolskie ze smakiem, Dziedzictwo kulinarne Opolskie) 

 3,9 mln zł – budowa dróg dojazdowych do pól



LEPSZA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA
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21,7 mln zł na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną

W tym:
 11,3 mln zł – program LIFE czyli wdrażanie systemu zarządzania jakością 

powietrza w samorządach województwa



AKTYWIZOWANIE MIESZKAŃCÓW
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 13,1 mln zł – dla organizacji pozarządowych działających niemal 

we wszystkich sferach życia

 8,4 mln zł – Europejski Budżet Obywatelski

 3 mln zł – Marszałkowski Budżet Obywatelski

 840 tys. zł – Marszałkowska Inicjatywa Sołecka


