
Na podstawie art.37 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2019 r. poz. 869 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości:

Informację
o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego 
w 2019 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 
4 kompletów ubrań specjalistycznych dla 
OSP w Krępnej.

5 000,00

2. Powiat Krapkowicki Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie zadań bieżących - na zakup 
sprężarki wysokociśnieniowej dla OSP w 
Jasionej.

2 999,99

3. Gmina Bierawa Dotacja celowa otrzymana z gminy z tytułu 
uczęszczania dzieci z innych gmin do 
prywatnego przedszkola prowadzonego 
przez siostry zakonne -  zwrot kosztów 
utrzymania tych dzieci.

3 466,82

4. Gmina Kędzierzyn- 
Koźle

Dotacja celowa otrzymana z gminy z tytułu 
uczęszczania dzieci z innych gmin do 
prywatnego przedszkola prowadzonego 
przez siostry zakonne -  zwrot kosztów 
utrzymania tych dzieci.

868,67

Informację
o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym 

jednostkom samorządu terytorialnego 
w 2019 r.

L.p. Jednostka samorządu 
terytorialnego

Cel dotacji Kwota

1 . Samorząd Województwa 
Opolskiego

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych -  Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 423 na odcinku 
Januszkowice-Zdzieszowice

700 000,00 zł



2 . 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.

1 350,00 zł

Informację
o kwotach wykorzystanych przez Gminę Zdzieszowice środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej 
w 2019 r.

L.p Nazwa programu Nazwa Funduszu Cel dofinansowania Kwota

1 . Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego

Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

Termomodernizacja budynku 
szkolnego przy ul. Nowej 3 w 
Zdzieszowicach (OŚiGW) -  
Segment G

12 180,50

Informacja
o udzielonych przez Gminę Zdzieszowice poręczeniach i gwarancjach 

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Zdzieszowice posiada zobowiązanie niewymagalne w kwocie 
1 118 461,51 zł z tytułu udzielonych poręczeń, z tego:
1) 250 116,51 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) 868 345,00 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.
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