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UCHWAŁA NR VIII/100/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz..1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142  i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 
w związku z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 
r.  Nr  28  poz.146,  Nr  96,  poz.  620,  Nr  123,  poz.  835,  Nr  152,  poz.  1020,  Nr  257,  poz.  1726)  uchwala  się,  co 
następuje: 

§ 1. Wprowadza  się  zmiany  kwot  wydatków  na  realizację  przedsięwzięć  zgodnie  z załącznikiem  nr  2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian o których mowa w § 1 

1. załącznik  nr  1 do  Uchwały  nr  III/13/2010  Rady  Miejskiej  w Krapkowicach  z dnia  29  grudnia  2010  r. 
otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. załącznik  nr  2 do  Uchwały  nr  III/13/2010  Rady  Miejskiej  w Krapkowicach  z dnia  29  grudnia  2010  r. 
otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Witold Rożałowski
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WPF

																								Załącznik nr 1

																								do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

																								z dnia 21.09.2011

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

																								w złotych

		Lp.		Wyszczególnienie		2009		2010		rok budżetowy 2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		1.		Dochody ogółem		49,401,725.08		55,146,709.00		54,494,096.00		51,800,000.00		52,000,000.00		52,200,000.00		51,500,000.00		51,800,000.00		52,100,000.00		52,400,000.00

		1.1.		dochody bieżące		45,838,880.94		48,892,304.00		49,838,177.00		48,800,000.00		49,000,000.00		49,200,000.00		49,500,000.00		49,800,000.00		50,100,000.00		50,400,000.00

		1.2.		dochody majątkowe		3,562,844.14		6,254,405.00		4,655,919.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00

		1.3.		w tym: ze sprzedaży majątku		1,627,412.95		1,266,200.00		855,000.00		600,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00

		2.		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		44,206,042.45		48,356,771.00		48,422,195.00		44,300,000.00		44,700,000.00		45,000,000.00		45,200,000.00		45,600,000.00		45,900,000.00		46,400,000.00

		2.1.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22,125,982.45		23,591,844.00		24,462,805.00		24,200,000.00		24,300,000.00		24,500,000.00		24,700,000.00		24,900,000.00		25,100,000.00		25,300,000.00

		2.2.		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST		5,214,381.42		5,848,544.00		5,620,900.00		5,500,000.00		5,600,000.00		5,750,000.00		5,900,000.00		6,200,000.00		6,400,000.00		6,600,000.00

		2.3.		Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)		0.00		258,257.00		2,022,911.00		602,385.00		210,226.00		131,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0.00		258,257.00		687,195.00		278,634.00		26,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące		x		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania		x		0.00		1,083,760.00		215,760.00		131,760.00		131,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4.		Pozostałe wydatki bieżące		22,080,006.00		24,506,670.00		21,936,479.00		19,605,606.00		20,242,140.00		20,368,240.00		20,500,000.00		20,700,000.00		20,800,000.00		21,100,000.00

		3.		Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (poz. 1 - poz. 2)		5,195,682.63		6,789,938.00		6,071,901.00		7,500,000.00		7,300,000.00		7,200,000.00		6,300,000.00		6,200,000.00		6,200,000.00		6,000,000.00

		4.		Przychody niezwiększające długu		2,271,147.66		2,520,000.00		2,178,422.00		2,200,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00

		4.1.		Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		4.2.		Wolne środki		2,271,147.66		2,520,000.00		2,178,422.00		2,200,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00

		4.3.		Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.		Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)		7,466,830.29		9,309,938.00		8,250,323.00		9,700,000.00		8,800,000.00		8,700,000.00		7,800,000.00		7,700,000.00		8,000,000.00		7,800,000.00

		6.		Obsługa długu (wydatki i rozchody)		1,379,779.01		4,790,563.00		7,556,786.00		7,881,170.00		4,693,167.00		3,194,172.00		2,453,564.00		1,762,496.00		1,680,247.00		272,320.00

		6.1.		Wydatki związane z obsługą długu		129,779.01		861,981.00		951,794.00		803,650.00		540,210.00		369,180.00		228,572.00		137,504.00		55,255.00		1,424.00

		6.1.1.		odsetki i dyskonto		129,779.01		861,981.00		951,794.00		803,650.00		540,210.00		369,180.00		228,572.00		137,504.00		55,255.00		1,424.00

				podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.1.2.		gwarance i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.1.3.		wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.2.		Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)		1,250,000.00		3,928,582.00		6,604,992.00		7,077,520.00		4,152,957.00		2,824,992.00		2,224,992.00		1,624,992.00		1,624,992.00		270,896.00

				podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7.		Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		8.		Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)		6,087,051.28		4,519,375.00		693,537.00		1,818,830.00		4,106,833.00		5,505,828.00		5,346,436.00		5,937,504.00		6,319,753.00		7,527,680.00

		9.		Wydatki majątkowe		14,144,656.66		10,451,375.00		7,203,537.00		6,863,777.00		2,905,732.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.1.		Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)		11,495,732.82		6,506,511.00		5,954,382.00		5,875,415.00		2,905,732.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0.00		3,767,023.00		3,445,582.00		7,515,301.00		2,905,732.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania		11,495,732.82		2,739,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.2.		Pozostałe wydatki majątkowe		2,648,923.84		3,944,864.00		1,249,155.00		988,362.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		10.		Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)		8,197,756.16		5,732,000.00		6,500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		0.00		932,000.00		1,010,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		11.		Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)		140,150.78		-200,000.00		-10,000.00		-5,044,947.00		1,201,101.00		5,505,828.00		5,346,436.00		5,937,504.00		6,319,753.00		7,527,680.00

		PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

																								w złotych

		12.		Kwota długu na koniec roku		18,350,493.31		20,050,333.00		19,945,341.00		12,867,821.00		8,714,864.00		5,889,872.00		3,664,880.00		2,039,888.00		414,896.00		144,000.00

				podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		0.00		932,000.00		1,010,000.00		2,100,000.00		1,600,000.00		1,100,000.00		600,000.00		100,000.00		0.00		0.00

		13.		Kwota spłaty długu		1,250,000.00		3,928,582.00		6,604,992.00		7,077,520.00		4,152,957.00		2,824,992.00		2,224,992.00		1,624,992.00		1,624,992.00		270,896.00

				podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		0.00		628,422.00		0.00		503,578.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		100,000.00		0.00		0.00

		14.		Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)		1,250,000.00		3,928,582.00		6,604,992.00		7,077,520.00		4,152,957.00		2,824,992.00		2,224,992.00		1,624,992.00		1,624,992.00		270,896.00

				nadwyżki budżetowe		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wolne środki		2,271,147.66		2,520,000.00		2,178,422.00		2,200,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00

				przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe		8,197,756.16		5,732,000.00		6,500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		15.		Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		16.		Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		17.		Wskaźniki zadłużenia

		17.1.		Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)		2.79%		8.69%		13.87%		15.21%		9.03%		6.12%		4.76%		3.40%		3.23%		0.52%

				Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)		2.79%		7.55%		13.87%		14.24%		8.06%		5.16%		3.79%		3.21%		3.23%		0.52%

		17.2.		Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)		37.41%		37.92%		38.35%		26.39%		17.80%		11.99%		7.56%		4.20%		0.90%		0.28%

				Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)		37.41%		36.23%		36.49%		22.34%		14.72%		9.88%		6.40%		4.01%		0.90%		0.28%

		17.3.		Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia		0.0634		0.0170		0.0242		0.0829		0.0819		0.0830		0.0888		0.0881		0.0892		0.0859

		17.4.		Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona		x		x		x		x		x		0.9308		0.9416		0.9510		0.9600		0.9683

		17.5.		Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona		x		x		x		x		x		0.0647		0.0445		0.0323		0.0324		0.0052

				Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)		x		x		x		x		x		0.0647		0.0445		0.0323		0.0324		0.0052

				Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp w % L<=P		x		x		x		x		x		zgodny		zgodny		zgodny		zgodny		zgodny

		Lp.		Wyszczególnienie		2009		2010		2011		Prognoza

												2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		18.		Dochody ogółem		49,401,725.08		55,146,709.00		54,494,096.00		51,800,000.00		52,000,000.00		52,200,000.00		51,500,000.00		51,800,000.00		52,100,000.00		52,400,000.00

		19.		Wydatki ogółem		58,480,478.12		59,670,127.00		56,577,526.00		51,967,427.00		48,145,942.00		45,369,180.00		45,428,572.00		45,737,504.00		45,955,255.00		46,401,424.00

		20.		Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt - )		-9,078,753.04		-4,523,418.00		-2,083,430.00		-167,427.00		3,854,058.00		6,830,820.00		6,071,428.00		6,062,496.00		6,144,745.00		5,998,576.00

		21.		Przychody ogółem		10,468,903.82		8,252,000.00		8,678,422.00		2,200,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00

		22.		Rozchody ogółem		1,250,000.00		3,928,582.00		6,604,992.00		7,077,520.00		4,152,957.00		2,824,992.00		2,224,992.00		1,624,992.00		1,624,992.00		270,896.00

																BURMISTRZ KRAPKOWIC

																Andrzej Kasiura









Przedsięwzięcia

																										Załącznik nr 2

																										do Uchwały Nr VIII/100/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach

																										z dnia 21.09.2011

		Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2014

																										w złotych

		LP		Wyszczególnienie						Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		okres realizacji (programu, zadania, umowy)				łączne nakłady finansowe		limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								limit zobowiązań

												od		do				2011		2012		2013		2014

		1.		Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:						x		x		x		x		7,977,293		6,477,800		3,115,958		131,760		168,000

		1.1.		- wydatki bieżące						x		x		x		x		2,022,911		602,385		210,226		131,760		168,000

		1.2.		- wydatki majątkowe						x		x		x		x		5,954,382		5,875,415		2,905,732		0		0

				z tego:

				a)		programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				x		x		x		15,691,322		4,142,777		6,262,040		2,984,198		0		0

						- wydatki bieżące				x		x		x		1,367,177		697,195		386,625		78,466		0		0

						- wydatki majątkowe				x		x		x		14,324,145		3,445,582		5,875,415		2,905,732		0		0

						z tego:

						1)		Regionalny Program Operacyjny (RPO)		Gmina Krapkowice		2010		2013		11,372,246		1,041,062		5,464,211		2,905,732		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		0		0		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		11,639,881		1,041,062		5,735,311		2,905,732		0		0

						1.		program "Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - przysiółek Posiłek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski"		Gmina Krapkowice		2008		2013		8,326,684		100,000		5,301,601		2,905,732		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		0		0		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		8,326,684		100,000		5,301,601		2,905,732		0		0

						2.		program "Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów"		Gmina Krapkowice		2010		2012		772,380		589,770		162,610		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		0		0		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		772,380		589,770		162,610		0		0		0

						3.		program "Podniesienie standardu świadczonych usług kulturowych w regionie poprzez przebudowę Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach"		Gmina Krapkowice		2009		2011		2,273,182		351,292		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x						0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		2,273,182		351,292		0		0		0		0

						4.		program "Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice"		Gmina Krapkowice		2009		2012		267,635		0		271,100		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x						0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		267,635		0		271,100		0		0		0

						2)		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)		Gmina Krapkowice		2010		2012		1,710,850		1,404,520		166,690		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		36,586		10,000		26,586		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		1,674,264		1,394,520		140,104		0		0		0

						1.		program "Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej Sali sportowej w Żywocicach"		Gmina Krapkowice		2010		2012		1,610,130		1,394,520		75,970		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		0		0		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		1,610,130		1,394,520		75,970		0		0		0

						2.		program "Budowa sceny koncertowo-teatralnej wraz z elementami małej architektury w parku przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach"		Gmina Krapkowice		2012		2012		64,134		0		64,134		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		0		0		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		64,134		0		64,134		0		0		0

						3.		program "Tu warto odpoczywać - zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach"		Gmina Krapkowice		2011		2012		36,586		10,000		26,586		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		36,586		10,000		26,586		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						3)		Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)		Gmina Krapkowice		2010		2013		2,206,820		1,697,195		278,634		26,100		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		1,196,820		687,195		278,634		26,100		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		1,010,000		1,010,000		0		0		0		0

						1.		program "Doskonalenie kadry oświatowej w Gminie Krapkowice"		Gmina Krapkowice		2009		2011		176,600		41,603		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		176,600		41,603		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						2.		program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej"		Gmina Krapkowice		2010		2013		285,372		199,476		60,234		26,100		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		285,372		199,476		60,234		26,100		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						3.		program "Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011"		Gmina Krapkowice		2010		2011		184,853		136,541		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		184,853		136,541		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						4.		program "Uczę się, aby być szczęśliwym"		Gmina Krapkowice		2011		2012		499,995		281,595		218,400		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		499,995		281,595		218,400		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						5.		program "e-Szkoła"		Gmina Krapkowice		2010		2011		1,010,000		1,010,000		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		0		0		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		1,010,000		1,010,000		0		0		0		0

						6.		program "Kreuj! Twórz! Uprawiaj!"		Gmina Krapkowice		2010		2011		50,000		27,980		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		50,000		27,980		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						4)		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej (POWT) Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013		Gmina Krapkowice		2012		2013		133,771		0		81,405		52,366		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		133,771		0		81,405		52,366		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						1.		program "Aktywny wypoczynek drogą do promocji"		Gmina Krapkowice		2010		2012		63,771		0		11,405		52,366		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		63,771		0		11,405		52,366		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						2.		program "Dni partnerstwa"		Gmina Krapkowice		2012		2012		70,000		0		70,000		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		70,000		0		70,000		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

				b)		wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:				x		x		x		0		0		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		0		0		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						z tego:

						1.		program (nazwa … + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)		x		x		x		0		0		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		0		0		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

				c)		wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:				x		x		x		3,030,290		2,750,756		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		483,913		241,956		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		2,546,377		2,508,800		0		0		0		0

						z tego:

						1.		program "Remonty cząstkowe dróg"		Gmina Krapkowice		2010		2011		483,913		241,956		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		483,913		241,956		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						2.		program "Remont drogi gminnej ul. 3 Maja"		Gmina Krapkowice		2010		2011		2,546,377		2,508,800		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x						0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		2,546,377		2,508,800		0		0		0		0

				d)		wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:				x		x		x		2,557,040		1,083,760		215,760		131,760		131,760		168,000

								- wydatki bieżące		x		x		x		2,557,040		1,083,760		215,760		131,760		131,760		168,000

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						z tego:

						1.		program "Obsługa płatnego parkowania na terenie miasta"		Gmina Krapkowice		2010		2011		409,040		131,760		131,760		131,760		131,760		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		409,040		131,760		131,760		131,760		131,760		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						2.		program "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów gminnych"		Gmina Krapkowice		2009		2011		700,000		250,000		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		700,000		250,000		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						3.		program "Utrzymanie czystości dróg, chodników, placów i parkingów gminnych"		Gmina Krapkowice		2010		2011		1,280,000		642,000		0		0		0		0

								- wydatki bieżące		x		x		x		1,280,000		642,000		0		0		0		0

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

						4.		program "Obsługa informatyczna urzędu"		Gmina Krapkowice		2011		2012		168,000		60,000		84,000		0		0		168,000

								- wydatki bieżące		x		x		x		168,000		60,000		84,000		0		0		168,000

								- wydatki majątkowe		x		x		x		0		0		0		0		0		0

				e)		wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:				x		x		x		0		0		0		0		0		0

						1.		Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) …. - razem		x		x		x		0		0		0		0		0		0

																		PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

																		Witold Rożałowski
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