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 Załącznik nr 16 
do zarządzenia nr 124/2011 

Burmistrza Krapkowic 
z dnia 26 sierpnia 2011 roku 

 
INFORMACJA 

o przebiegu  wykonania bud Ŝetu gminy Krapkowice 

 za I półrocze  2011 roku 
 
 
 BudŜet gminy Krapkowice na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji 

w dniu 29 grudnia 2010 roku i zamykał się kwotą 52.605.455 zł po stronie dochodów (w tym: 

dochody majątkowe 4.383.422 zł) oraz kwotą 54.638.463 zł po stronie wydatków (w tym wy-

datki majątkowe 6.782.000 zł) zawierając planowany deficyt budŜetowy w kwocie 2.033.008 

zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego przeznaczono środki z zaplanowa-

nych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000 zł, oraz wolnych środ-

ków na rachunku bieŜącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubie-

głych w kwocie 33.008 zł. 

 W okresie I półrocza 2011 roku Rada Miejska 3-krotnie oraz Burmistrz Krapkowic 14-

krotnie dokonywali zmiany budŜetu, który na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknął się pla-

nowanymi dochodami w kwocie 54.414.182 zł ( w tym: dochody majątkowe 4.633.520 zł), 

wydatkami w kwocie 56.487.612 zł (w tym wydatki majątkowe 7.251.981 zł) i deficytem bu-

dŜetowym w kwocie 2.073.430 zł. W wyniku dokonanych zmian budŜetu gminy poziom pla-

nowanych dochodów i wydatków zwiększył się o 3,4%, a deficytu o 2,0%.  

 

ZMIANY PLANU DOCHODÓW 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  plan dochodów po zmianach uległ zwiększeniu               

o 157.815 zł, na co składa się wzrost środków w rozdziale 01095 (o 157.477 zł), przezna-

czonych na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z woje-

wództwa opolskiego; 

W dziale 600 Transport i ł ączność zmniejszeniu uległ plan pierwotny o 414.099 zł, w 

związku ze zmniejszeniem kwoty, po przetargu, remontu drogi gminnej ul. 3 Maja w Krapko-

wicach; 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  plan pierwotny dochodów uległ zwiększeniu            

o 4.560 zł, z tytułu wpływów z róŜnych dochodów; 

W dziale 750 Administracja publiczna  plan zwiększono o 522.529 zł, w tym z tytułu wpro-

wadzenia zadania współfinansowanego z RPO WO 2007 – 2013 pod nazwą „Wykorzystanie 
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technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” 

o 481.525 zł oraz z tytułu otrzymania dotacji na przeprowadzenie narodowego spisu po-

wszechnego ludności i mieszkań, o 41.004 zł; 

W dziale 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa  dochody zmniej-

szono o 74.114 zł, z czego o 74.307 zł dotację z budŜetu państwa na zakup samochodu ra-

towniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rogowie Opolskim; 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz nych i od innych jednostek 

nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem  plan 

pierwotny dochodów zwiększył się o 884.915 zł. Na kwotę tę składają się: zwiększenie do-

chodów podatku od nieruchomości w rozdziale 75615 o kwotę 475.124 zł, wynikłą ze złoŜe-

nia deklaracji na 2011 rok oraz korekty deklaracji za 2010 rok, gdzie wykazano wartość bu-

dowli stanowiących mienie Gminy oraz ze względu na zwiększenie powierzchni gruntów po-

zostałych. Zwiększeniu uległy dochody z tytułu niedoszacowania w planie pierwotnym podat-

ku od czynności cywilnoprawnych (44.450 zł) oraz odsetek zapłaconych gminie za nietermi-

nowe regulowanie naleŜności (63.200 zł). O 302.136 zł zwiększono wpływy z udziału w po-

datku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na wyŜsze otrzymane udziały w porów-

naniu z wielkościami zaplanowanymi; 

 W dziale 758 Ró Ŝne rozliczenia  plan pierwotny został zwiększony o 281.668 zł, co stanowi  

skorygowaną przez Ministerstwo Finansów część oświatowej subwencji ogólnej; 

W dziale 801 O świata i wychowanie  plan dochodów zmniejszył się o 77.546 zł;  

W kwietniu zwiększono o 5.820 zł dochody stanowiące dotację z budŜetu państwa na sfinan-

sowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Ra-

dosna szkoła” (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe). W rozdziale 80110 – Gimnazja, plan 

pierwotny uległ zmniejszeniu o 96.516 zł. O 127.316 zł zmniejszono plan projektu pod nazwą 

„Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół 

gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” i przeklasyfikowano do 

rozdziału 85395. O 2.820 zł zwiększono dochody z tytułu otrzymanych środków finansowych 

od Rady Rodziców na kurs motorowerowy dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krap-

kowicach. Wprowadzono do planu budŜetu zadanie pod nazwą „Kreuj! Twórz! Uprawiaj!” w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (27.980 zł). Projekt realizowany jest przez 

Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, a wartość projektu wynosi ogółem 50.000 zł. 

W ramach zadań inwestycyjnych nie uzyskano w pierwszym półroczu Ŝadnych środków. Pod 

koniec lutego podpisano umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznanie po-

mocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, na realizację inwestycji 

„Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali spor-

towej w śywocicach”. Koszt pomocy to 500.000 zł. Drugą zaplanowaną inwestycją, na którą 

zaplanowano środki w budŜecie dochodów w ramach RPO WO jest projekt „Opolska e-
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Szkoła, szkołą ku przyszłości”, realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Infor-

matycznego w Opolu. Zadanie miało ruszyć w ubiegłym roku, termin realizacji zadania jed-

nak jest przesuwany.; 

W dziale 851 Ochrona zdrowia  plan pierwotny zwiększono o 400 zł, w wyniku skorygowa-

nia ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.  

W dziale 852 Pomoc społeczna  plan pierwotny uległ zwiększeniu o 7.962 zł. Skorygowano 

plan dotacji z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan zwiększo-

no o dotacje na pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy osób z gminy Gogolin i Strze-

leczki (7.920 zł); 

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne j plan dochodów uległ 

zwiększeniu o 133.541 zł z tytułu realizacji projektu „Program zajęć dodatkowych wspierają-

cych rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego 

w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinan-

sowanego w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  dochody uległy zwiększeniu o 115.726 

zł, w tym w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o 115.463 zł z tytułu dofinanso-

wania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  dochody zwiększono o 431 

zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną; 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  plan pierwotny zwiększono o 

256.979 zł z tytułu otrzymania ostatniej transzy środków z wykonania inwestycji pn. „Podnie-

sienie standardu świadczonych usług kulturowych w regionie poprzez przebudowę Krapko-

wickiego Domu Kultury”; 

W dziale 926 Kultura fizyczna  planowane dochody zwiększono o 7.960 zł o środki na Krap-

kowicki Bieg Uliczny, w tego 5.000 zł jako dotacja ze Starostwa Powiatowego, a 2.960 zł jako 

darowizny firm z terenu krapkowickiego.  

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 

Wykonanie planu dochodów budŜetowych w I półroczu 2011 roku wyniosło 52,5% planu 

rocznego, w tym 55,4 % dochodów bieŜących. 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  plan dochodów wykonany został w 100 %; w całości 

otrzymano środki przeznaczone na realizację w i półroczu 2011 roku, wynikających z ustawy 

z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-

go, na rzecz producentów rolnych. 

W dziale 600 Transport i ł ączność zaplanowane środki w ramach programu wieloletniego 

pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” na realizację zadania 
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„Remont drogi gminnej Nr 106377 O - ulica 3 Maja w Krapkowicach” przekazane zostaną po 

zakończeniu inwestycji, której termin realizacji zaplanowano w miesiącu wrześniu. 

 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  plan dochodów wykonano w 39,1 %. O ile plan 

dochodów bieŜących wykonano w 58,6 %, o tyle plan odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 18,3 %. Nie powiodła się 

próba sprzedaŜy działki przy ulicy Opolskiej w Krapkowicach za 720 tysięcy złotych. 

 W dziale 750 Administracja publiczna  dochody zostały wykonane w 24,2 %, w tym w 50,0 

% jako zadania zlecone gminie z tytułu ewidencji ludności i w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do 

Urzędy wpłynęła cała transza kwoty przeznaczonej na narodowy spis powszechny ludności i 

mieszkań (41.004 zł). Przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i ko-

munikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” jest w trakcie uzgodnień, więc 

środki na ten cel jeszcze nie wpłynęły (481.525 zł). 

 W dziale 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony pra-

wa oraz s ądownictwa  plan został wykonany w 49,9 %. Dochody obejmują dotację na pro-

wadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011 roku. 

W dziale 752 Obrona narodowa nie otrzymano dotacji z budŜetu państwa na realizację za-

dań bieŜących z zakresu administracji rządowej. 

W dziale 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa  dochody otrzymano 

w 99,6 % kwoty zaplanowanej. Dochody obejmują głównie środki uzyskane na zakup samo-

chodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rogowie Opol-

skim (554.115 zł). Dochody uzyskane z mandatów wystawionych przez StraŜ Miejską wyno-

szą 1.600 zł, tj. 40 % kwoty zaplanowanej. 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz nych i od innych jednostek 

nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem  plan do-

chodów został wykonany w 51,6 %. Dość dobrze kształtuje się pozyskiwanie podatków lo-

kalnych od osób fizycznych i prawnych, gorzej przedstawia się sytuacja we wpływach z 

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan w tych pozycjach jest 

wykonany w 45,9 %. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy z udzia-

łu w podatku PIT i CIT są większe o prawie 679.109 zł. Począwszy od roku 2009 Minister-

stwo Finansów zmniejszyło wpływy z PIT w związku ze zmianą progów podatkowych oraz 

wprowadzeniem ulgi prorodzinnej. Tym samym uszczuplono znacznie dochody gmin, a Ŝad-

ne instrumenty kompensujące ten ubytek nie zostały wprowadzone. Stąd słyszy się apel o 

zwiększenie udziału samorządów w dochodach z PIT i wprowadzenie zwrotu VAT od inwe-

stycji samorządowych, jednak w czasach cięcia deficytu całego sektora finansów publicz-

nych rządowi trudno będzie oddać część dochodów na poziom lokalny.  

W dziale 758 Ró Ŝne rozliczenia  zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody w za-

kresie subwencji oświatowe ogólnej, wyrównawczej i równowaŜącej uzyskano w 61,3 %.  
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W dziale 801 O świata i wychowanie  planowane po zmianach dochody bieŜące zostały 

osiągnięte w 61,5 %. Otrzymano pełną kwotę środków w ramach programu „Uczę się, aby 

być szczęśliwy” (278.595 zł), realizowany w przedszkolach. Program z udziałem środków 

unijnych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły pod-

stawowej” jest realizowany, stąd refundacja środków na ten program wpłynie do Gminy w II 

półroczu (138.209 zł). Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach stanowią 54,1 % planu rocz-

nego, a opłaty za wyŜywienie przedszkolaków – 61,7 %. W tym roku kończy się program 

„Doskonalenie kadry oświatowej w Gminie Krapkowice”, pozyskane na ten cel środki to 

15.300 zł, tj. 43,7 % przypadającej na bieŜący rok kwoty. Jak juŜ wcześniej wspomniano, 

program wdraŜany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego w Opolu pn. 

„Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 nie rozpoczął się jeszcze, nie otrzymano więc 

środków na jego realizację (zaplanowana kwota to 850.000 zł). RównieŜ zaplanowane 

500.000  zł. na „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodo-

stępnej sali sportowej w śywocicach” wpłyną do kasy Gminy dopiero po zakończeniu inwe-

stycji, która planowana jest w lutym przyszłego roku. 

W dziale 851 Ochrona zdrowia  plan dochodów wykonano w 75,5 %; przewiduje się, Ŝe za-

planowane na 2011 rok wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu po-

winny być wyŜsze od planu. 

W dziale 852 Pomoc społeczna  wykonanie planu wyniosło 51,0 %, a większość dochodów 

stanowią dotacje z budŜetu państwa. 

W dziale 853 Pozostałe zadania  w zakresie polityki społecznej  plan dochodów został 

wykonany w 83,1 %, bowiem otrzymano w pełnej wysokości zaplanowaną kwotę dochodów 

z tytułu realizacji projektu „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 

2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w cało-

ści z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z harmonogramem, otrzymano połowę 

kwoty dotacji ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na dofinansowanie do działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  plan po zmianach zrealizowano w 100,0 

%, wpłynęła cała kwota dotacji celowej z budŜetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.  

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  plan dochodów zrealizowa-

no w 28,8 %. ZagroŜone mogą być planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze śro-

dowiska.  

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  plan dochodów bieŜących wy-

konano w 50,0 %, które stanowią dotacje na prowadzenie biblioteki powiatowej, sygnowane 

przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. W pełnej zaplanowanej kwocie (256.978,83 zł) 
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wpłynęły środki o dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. Podniesienie standardu 

świadczonych usług kulturowych w regionie poprzez przebudowę Krapkowickiego Domu 

Kultury w Krapkowicach. 

W dziale 926 Kultura fizyczna  plan dochodów wykonano w 74,0 %.  

 

Analizując realizację dochodów budŜetowych naleŜy teŜ pokazać skutki działań Rady 

Miejskiej i Burmistrza Krapkowic, które pozornie obniŜają poziom uzyskiwanych dochodów, 

lecz są podejmowane w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy oraz ze względu 

na interes społeczny i sytuację podatników. Skutki finansowe obniŜające dochody podatkowe 

uchwalane przez Radę Miejską obliczone za I półrocze 2011 r. wynoszą łącznie 1.574.634 

zł, przy 1.100.406 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, w tym skutki obniŜenia górnych 

stawek podatków wyniosły 1.509.564 zł (1.054.683 w I półroczu 2010 roku), a skutki zwol-

nień wynikających z uchwał podatkowych wyniosły 65.070 zł (45.723 w I półroczu 2010 r.). 

Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 1.201.515 zł (71.437 zł w I 

półroczu ubiegłego roku), a 34.856 zł rozłoŜono na raty i odroczono termin płatności podat-

ków (121.584 zł w I półroczu 2010 roku). 

 

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 

 Plan roczny wydatków budŜetowych wykonano w 49,6%, w tym wydatków bieŜących 

w 53,2 %.  

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  plan wydatków wykonano w 61,2 %.  

Największym wydatkiem w ramach działu 010 był zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (157.477 zł). Przebudowano 

studnię kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 416 w Dąbrówce 

Górnej (30.550). Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg kosztowały 

Gminę 13,573 zł,  przynaleŜność gminy do Związku Gmin Aqua Silesia (opłaty za przesył 

wody i udział w zadaniach inwestycyjnych) w I półroczu bieŜącym roku to wydatek 12.900 zł. 

DuŜym problemem dla Gminy stają się usługi weterynaryjne ponoszone na bezpańskie koty i 

psy i odbiór padłych zwierząt. W I półroczu wydatkowano na ten cel 13.659 zł, podczas gdy 

za cały ubiegły rok 13.985 zł. 

W dziale 600 Transport i ł ączność pierwotny plan wydatków zmniejszono o 314.099 zł. 

Redukcji planu dokonano w związku z mniejszą kwotą przeznaczoną na remont drogi gmin-

nej ulicy 3 Maja w Krapkowicach, która po przetargu osiągnęła wartość 2.316.602 zł. Remont 

drogi rozpoczął się w marcu, a do tej pory wydano 529.147 zł. Całość prac ma zakończyć się 

we wrześniu br. Remont drogi ulicy 3 Maja w Krapkowicach jest dofinansowany ze środków 

pochodzących z budŜetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-

kalnych 2008 – 2011. Dofinansowanie wyniesie 1.158.302 zł.   
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Do pozostałych większych wydatków na drogi publiczne gminne zaliczyć moŜna: 

� Przebudowa drogi gminnej ulicy Sienkiewicza w Steblowie (57.761 zł); 

� Remont nawierzchni z kostki w Rynku w Krapkowicach (31.428 zł); 

� Remont ulicy Granicznej w Dąbrówce Górnej (28.300 zł); 

� Remont  ulicy Pruszkowskiej w Dąbrówce Górnej (19.886 zł); 

� Remont ulicy Basztowej w Krapkowicach (12.829 zł); 

� Wykonanie parkingu przy ulicy Jana Pawła II w Krapkowicach (9.087 zł); 

Poza tym na oznakowanie poziome dróg, wymianę znaków drogowych, wykonanie pro-

gów zwalniających wydatkowano łącznie 32.369 zł. Remonty cząstkowe kosztowały Gminę 

224.305 zł, w tym 67.091 zł za roboty wykonane w ubiegłym roku). Na opracowanie projek-

tów przebudowy dróg i skrzyŜowań przeznaczono w I półroczu 85.326 zł. Wartość polisy 

ubezpieczeniowej dróg gminnych na 2011 rok wynosi 21.250 zł; zapłacono 2 składki kwar-

talne. 

Na terenie miasta zainstalowanych jest 12 parkometrów, a na ich obsługę wyasygnowa-

no 66.420 zł, przy wpływach z parkometrów w wysokości 122.647 zł. Obsługą i poborem 

opłat w strefie płatnego parkowania zajmuje się TBS ZGM Spółka z o.o. w Krapkowicach. 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  plan wydatków wykonano w 62,9 %. Plan pier-

wotny zwiększono o kwotę 475.129 zł, po korekcie za 2010 rok oraz uaktualnieniu rat za 

2011 rok wydatków na podatek od nieruchomości i leśny uiszczany przez Gminę od wła-

snych gruntów i budynków. Na ogłoszenia do prasy o przeprowadzanych przetargach na 

sprzedaŜ nieruchomości wydatkowano 10.833 zł, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, wy-

cenę nieruchomości i geodezyjne podziały gruntów, głównie pod sprzedaŜ, wyniosły łącznie 

27.752 zł. Pomimo oddania w 2009 roku do uŜytku budynku z 16-ma lokalami socjalnymi, 

Gmina w dalszym ciągu płaci odszkodowania MSM Zjednoczenie w Krapkowicach za bezu-

mowne korzystanie z lokali mieszkalnych osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.         

W I półroczu wydatkowano na ten cel 7.478 zł.  

W I półroczu nie dokonano wydatków na zakupy działek i nieruchomości. 

W dziale 710 Działalno ść usługowa  planowane wydatki wykonano w 35,0 %. W ramach 

działu wydatki obejmują plany zagospodarowania przestrzennego i wydatki na cmentarz ko-

munalny w Krapkowicach. Plan pierwotny planów zagospodarowania przestrzennego zwięk-

szono o 62.500 zł, ze względu na zwiększenie zakresu robót zagospodarowania przestrzen-

nego sołectw Dąbrówki Górnej i Rogowa Opolskiego. 

W dziale 750 Administracja publiczna  planowane wydatki wykonano w 53,0 %. Wydatki te 

stanowią 13,0 % ogółem wydatków.  

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 96.146 zł, co stanowi 50,0 % pla-

nu. Są to zadania zlecone, obejmujące ewidencję ludności, USC i obronę cywilną. Urząd 
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Wojewódzki w Opolu pokrywa tylko około 50 % całości wydatków na te zadania, pozostałe 

wydatki obciąŜają urzędy gmin (rozdział 75023).  

Wydatki rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 162.631 zł, tj. 47,7 % planu rocznego. Na wy-

nagrodzenia 21 radnych wydano 120.540 zł, a na 11 sołtysów - 18.529 zł. Pozostałe wydatki 

to zakup środków spoŜywczych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej (4.699 zł), szkolenie 

radnych (3.321 zł), usługi telekomunikacyjne (4.733 zł), wydatki związane z archiwizowaniem 

akt i dokumentów (3.068 zł). 

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 3.151.574 zł, co stanowi 53,3 % planu, w 

tym wydatki bieŜące 59,2 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.513.894 

zł (59,3 % planu). W kwocie tej mieszczą się równieŜ odprawy emerytalne pracowników. 

Główne pozycje pozostałych wydatków bieŜących to: zuŜycie energii elektrycznej – 20.962 

zł, energia cieplna – 46.226 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 39.170 zł, obsługa in-

formatyczna – 57.278 zł, obsługa prawna – 16.004 zł, szkolenia pracowników – 25.723 zł. 

Wydatki na spis powszechny (rozdział 75056) wyniosły 33.612 zł, tj. 82,0 %. Są to wydatki 

zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Zakończenie spisu przewidziane jest w 

miesiącu lipcu. 

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatkowano w I półroczu 

181.750 zł, tj. 72,2 % rocznego planu. Gros wydatków (62,7 %) to opłaty za przynaleŜność 

do stowarzyszeń. Opłaty za członkostwo w Związku Międzygminnym „Czysty region” to 

83.690 zł rocznie (zapłacone w dwóch ratach w I półroczu), w Stowarzyszeniu Kraina św. 

Anny - to składka roczna w wysokości 24.148 zł (zapłacona w całości), a przynaleŜność 

Urzędu do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku to 6.168 zł (za-

płacone dwie raty kwartalne). 

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, obejmują głównie finansowanie mikro-

projektu „Letnie słońce nie zna granic” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska 2007 - 2013. Realizacja projektu przewidziana jest do końca sierpnia, a jej wartość 

wyszacowano na kwotę 25.331,70 €. 

W dziale 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony pra-

wa oraz s ądownictwa  wydatki wyniosły  992 zł, tj. 24,5 % i obejmowały prowadzenie i aktu-

alizację stałego rejestru wyborców w 2011 roku. 

Na Obron ę narodow ą (dział 752)  w I półroczu nie wydatkowano Ŝadnych kwot. W budŜecie 

na ten cel zaplanowano 1.500 zł.  

W dziale 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa  planowane wydatki 

wykonano w 78,4 %, w tym wydatki bieŜące w 50,3 %.  

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, na zaplanowane 20.000 wydano 5.060 zł. 

Wydatki obejmują dodatkowe patrole policji na terenie gminy. 
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W bieŜącym roku zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Rogowie Opolskim 

za 659.093 zł. Został on sfinansowany w 85 % (554,115 zł) ze środków Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Poza zakupem samo-

chodu, na ochotnicze straŜe poŜarne (rozdział 75412) wydatkowano w I półroczu 2011 roku 

121.586 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Na 

zakup paliwa wydatkowano 4.962 zł, na energię elektryczną – 22.784 zł, ubezpieczenia mie-

nia, kierowców, to wydatek 16.543 zł, badania lekarskie kierowców – 8.876 zł, na zakup 

umundurowania wydano 3.180 zł.  

Do samochodu ratowniczo - poŜarniczego MERCEDES w OSP w Kórnicy dokupiono sprzęt 

o wartości 24.991 zł, m. in. hydrauliczny rozpieracz teleskopowy i noŜyce hydrauliczne. 

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna, na zaplanowane 2.000 zł, wydano 175 zł. 

Wydatki na straŜ miejską (rozdział 75416) wyniosły 122.886 zł, a na etacie jest 2 funkcjona-

riuszy straŜy miejskiej. Czynione są starania o zatrudnienie kolejnego straŜnika, docelowo – 

dwóch, a środki na dodatkowe etaty miałyby pochodzić częściowo z wpływów do Gminy 

m.in. z mandatów wystawianych za pomocą przenośnych fotoradarów.  

W czerwcu uruchomiono środki z rezerwy celowej na działania kryzysowe w wysokości 

13.698 zł za zakup niezbędnego sprzętu na wypadek powodzi (rozdział 75421).  

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz nych i od innych jednostek 

nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem  wydat-

kowano 39.280 zł, co stanowi 60,4 % zaplanowanych środków. Pobór podatku targowego i 

podatków lokalnych pobieranych przez sołtysów wyniósł 15.207 zł, natomiast wynagrodzenie 

pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych wyniosło 15.417 zł. Na opłaty komornicze 

wydano 4.688 zł.  

W dziale 757 Obsługa długu publicznego  wydatki wyniosły 489.731 zł, co stanowi 51,5 % 

planu na bieŜący rok. Odsetki od kredytu na budowę krytej pływalni wyniosły 242.622 zł, od-

setki od poŜyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji 

sanitarnych na terenie miasta i gminy wyniosły 44.270 zł, odsetki i prowizja od uruchomionej 

linii kredytowej w rachunku bieŜącym w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach wyniosły 

64.738 zł (w tym odsetki 40.738 zł), odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu w 

PKO w Opolu – 28.492 zł, odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu w Banku 

Spółdzielczym w Leśnicy – 19.957 zł, odsetki od kredytu inwestycyjnego w ING Banku Ślą-

skim – 64.855 zł, a odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w ING 

Banku Śląskim – 24.796 zł.  

W dziale 801 O świata i wychowanie  planowane wydatki wykonano w 51,7 %. Dział Oświa-

ta i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  w strukturze wy-

konanych wydatków zajmują najwyŜszy odsetek wydatków, wynoszący 42,3 % (przy 41,8 % 

w I półroczu roku ubiegłego). Uwzględniając same wydatki bieŜące udział wydatków na 
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oświatę w stosunku do ogółem wydatków bieŜących wynosi 45,3 %. Na terenie gminy funk-

cjonuje 8 szkół podstawowych, w tym 2 stowarzyszeniowe, 2 gimnazja oraz 8 placówek 

przedszkolnych, w tym 4 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Aby lepiej zobrazować 

dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniŜsze zestawienie:  

 

Wyszczególnienie I półr. 2009 I półr. 2010 I półr. 2011 

Dochody: 8.574.692 9.116.115 9.856.569 

Część oświatowa subwencji ogólnej 7.534.645 7.935.528 8.514.272 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 43.830 57.462 60.390 

Część równowaŜąca subwencji ogólnej 109.986 95.838 91.914 

Dochody działu 801 794.381 933.148 1.074.268 

Dochody działu 854 91.850 94.139 115.725 

Wydatki: 10.748.583 11.457.846 11.869.444 

Wydatki działu 801 10.302.236 11.316.369 11.704.261 

Wydatki działu 854 446.347 141.477 165.183 

Udział dochodów w wydatkach 79,8% 79,6% 83,0% 

 

W I półroczu bieŜącego roku, jak widać z powyŜszego zestawienia, gmina dopłaciła z innych 

źródeł 2.012.875 zł do oświaty. Relacja ta nieznacznie poprawia się, w porównaniu z po-

przednimi okresami. MoŜna stwierdzić, Ŝe otrzymana subwencja oświatowa, łącznie z do-

chodami, jakie Gmina osiąga w ramach oświaty, wystarczają na wydatki szkół podstawo-

wych i gimnazjów. Gmina dopłaca jedynie do przedszkoli. Szczegółowe wyliczenia są trudne, 

gdyŜ niektóre grupy wydatków są wspólne dla szkół jak i dla przedszkoli (obsługa ekono-

miczno – administracyjna, stołówki szkolne i przedszkolne, dokształcanie i doskonalenie na-

uczycieli, świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli). DuŜym obciąŜeniem dla 

gminy jest coroczna podwyŜka gwarantowana nauczycielom przez Ministerstwo Oświaty. 

Drastycznie wzrastają opłaty za media, które najczęściej nie są rekompensowane wzrostem 

subwencji oświatowej.  

Na świetlice szkolne wydatkowano 125.941 zł. Na dofinansowanie letniego wypoczynku dla 

dzieci i młodzieŜy wyasygnowano kwotę 30.257 zł, w tym dofinansowanie obozu wypoczyn-

kowego dla ZHP w Krapkowicach. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanych środków z budŜetu państwa w wysokości 

115.463 zł, wydatkowano 8.985 zł. Trzeba zaznaczyć, Ŝe kwota dotacji otrzymana z budŜetu 

państwa stanowi 80 % kwoty wydatków, 20 % Gmina musi pokryć z własnych dochodów. 

Jest to jawne przerzucanie zadań z budŜetu państwa na coraz bardziej zadłuŜone gminy.  
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W dziale 851 Ochrona zdrowia  wydatki wyniosły 263.001 zł, tj. 44,1 % planowanych wydat-

ków rocznych. Prawie cała kwota wydatków (261.861 zł) skierowana została na przeciwdzia-

łanie alkoholizmowi. Działania wynikające z zadań ustawowych są realizowane corocznie w 

szerokim zakresie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zawar-

te w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym 

Programie Rozwiązywania Problemów Narkotykowych. Gminna komisja finansuje utrzyma-

nie jadłodajni dla osób uzaleŜnionych, niezaradnych Ŝyciowo, osób z marginesu społeczne-

go, z której korzysta średnio 150 osób.  

W dziale 852 Pomoc społeczna  wydatki wyniosły 5.192.006 zł, co stanowi 19,8 % bieŜą-

cych wydatków gminy. Wydatki te są częściowo pokrywane z dochodów uzyskiwanych w 

ramach prac zleconych gminie.  

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 Ośrodki wsparcia) 

przeznaczono 977.949 zł, wydatkowano 488.881 zł, tj. 50,0 % rocznego planu. Dom jest pla-

cówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie 

wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych 

ruchowo. Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały decyzję administracyjną z Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Krapkowicach uprawniającą do korzystania z jego usług. Na dzia-

łalność placówki budŜet państwa przekazał dotację w wysokości 236.310 zł, pozostała część 

pochodzi z własnych środków ŚDS (78.578 zł) oraz własnych Gminy (173.993 zł). 

Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) wydat-

kowano łącznie 1.884.996 zł, w tym: zasiłki rodzinne – 424.223 zł, dodatki do zasiłków ro-

dzinnych – 291.264 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 73.000 zł, 

zasiłki pielęgnacyjne – 501.075 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 156.815 zł, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego – 334.640 zł. W 80 % dotowane są środki na składki na ubezpie-

czenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz-

nej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inte-

gracji społecznej (rozdział 85213). 

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 

85214) wydatki wyniosły 933.996 zł, w tym na świadczenia – 594.812 zł, natomiast dofinan-

sowanie z budŜetu państwa wyniosło na ten cel 283.835 zł.  

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) są zadaniem własnym gminy; w I półroczu wydano 

prawie 211.631 zł świadczeń, tj. 46,4 % rocznego planu. 

Na zasiłki stałe (rozdział 85216) dotacja zaplanowana przez budŜet państwa wynosi 230.000 

zł; resztę, 20 % gmina musi pokryć ze swoich środków. W I półroczu zasiłkami stałymi objęto 

79 osób na kwotę 152.522 zł. 
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Na działalność ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) przeznaczono na bieŜący rok 

1.939.690 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.004.007 zł, tj. 51,8 % planu. Z budŜetu pań-

stwa otrzymano w formie dotacji 161.500 zł, tj. 16,1 % poniesionych wydatków.  

Plan roczny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) 

został wykonany w 50,6 % (378.193 zł). Usługami opiekuńczymi objęto 114 osób, w tym 

specjalistycznymi – 40 osób. W ramach świadczeń z budŜetu państwa otrzymano tylko 

11.900 zł, tj. niespełna 3,2 % poniesionych wydatków. W ramach rozdziału, na usługi opie-

kuńcze przekazano środki w formie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Ca-

ritas w Opolu łącznie w wysokości 54.609 zł.  

W ramach pozostałej działalności pomocy społecznej (rozdział 85295) wydatki wyniosły 

116.965 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.621 zł. Dofinansowanie z 

budŜetu państwa wyniosło 102.660 zł.  

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki sp ołecznej  wydatki wyniosły 182.777 

zł, plan wykonano w 63,3 %.  

W czerwcu zaplanowano kwotę 30.000 zł na działalność Ŝłobków i klubów dziecięcych (roz-

dział 85305). Dotacje na ten cel planuje się przekazywać podmiotom od września br. 

Na działalność z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (roz-

dział 85311) zaplanowano 121.408 zł, przy dofinansowaniu ze Starostwa Powiatu w wysoko-

ści 49.320 zł. Działalność tę realizuje Warsztat Terapii Zajęciowej; jest to placówka pobytu 

dziennego dla osób dorosłych, posiadających orzeczenie komisji ds. orzekania o stopniu 

niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. W półroczu wydatkowano 50.526 

zł, co stanowi 41,6 % rocznego planu. 

W ramach działalności pozostałej (rozdział 85395) pozostałych zadań w zakresie polityki 

społecznej realizowane są zadania w ramach „Programu zajęć dodatkowych wspierających 

rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjalnych województwa opolskiego w roku 

szkolnym 2010/2011”. Środki w całości pokrywane są przez Samorząd Województwa Opol-

skiego. Na zaplanowane w budŜecie środki w wysokości 137.541 zł otrzymano całą kwotę, a 

wydatkowano 132.252 zł.  

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zaplanowano wydatki na 

poziomie 2.958.636 zł, a wykonano 1.567.837 zł, tj. 53,3 %.  

Procentowo, największy udział wydatków w dziale 900 stanowi oświetlenie ulic, placów i dróg 

(rozdział 90015) – 47,4 %. Przeznaczone środki na oświetlenie ulic w wysokości 1,2 mln zł 

mogą okazać się niewystarczające. Wykonanie wynosi 63,9 % kwoty rocznej, pomimo nego-

cjacji z zakładem energetycznym i zmniejszeniem ceny za samą energię elektryczną. Nie 

udało się obniŜyć ceny za przesył energii. Drugą, waŜną pozycją w budŜecie w zakresie go-

spodarki komunalnej, jest oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003). Zaplanowana kwota na 

rok to 750.000 zł, wykonane wydatki – 448.117 zł, tj. 59,7 % planu rocznego. W celu zmniej-
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szenia wydatków na oczyszczanie Gminy podpisano umowy z osobami fizycznymi na ko-

szenie trawy czy utrzymanie zimowe dróg i chodników na terenie niektórych sołectw. Na 

utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) zaplanowano 329.200 zł (po ko-

rekcie planu), natomiast wydano – 130.024 zł.  

DuŜe środki przeznacza się na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej. 

Dominują tu wydatki na rzecz sołectw, nie ujęte w klasyfikacji budŜetowej ze względu na 

właściwość wydatku. Na remonty placów zabaw w mieście i sołectwach i zakup nowych 

urządzeń wydano 17.697 zł. Na najem kabin toaletowych, rozstawionych na terenie Gminy 

wydano 12. 533 zł, odnowienie i naprawa przystanków autobusowych to wydatek 34.714 zł.   

Na ochronę środowiska przeznaczono 270.000, ale ze względu na mniejsze dochody niŜ 

zaplanowano, w II półroczu kwota ta zostanie zmniejszona. Wydatki wynoszą 54.615 zł, co 

stanowi 20,2 % zaplanowanej pierwotnie kwoty.  

Wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  wynoszą w I półroczu 

1.358.044 zł, tj. 62,3 % planu. Na początku roku dokonano ostatniej płatności za remont 

Krapkowickiego Domu Kultury w wysokości 351.292 zł. Na ten cel Gmina otrzymała czę-

ściowe dofinansowanie, w wysokości 256.979 zł w formie refundacji Projektu w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Dotacje 

na wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach oraz Miejskiej i 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach wynoszą odpowiednio 900.000 i 850.000 zł, a 

przekazane środki – 576.000 zł oraz 417.500 zł. 

Na remont uszkodzonego pomnika Nepomucena w Otmęcie przeznaczono 30.000 zł. Prace 

konserwatorskie i renowacyjne przewidziane są w II połowie roku.  

W dziale 926 Kultura fizyczna  wydatki wyniosły prawie 480.221 zł, co stanowi 19,7 % planu 

rocznego. W lutym bieŜącego roku podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. „Rozwój 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w 

śywocicach”. Cena ryczałtowa to 1.375.058 zł, a realizacja zadania ma zakończyć się w lu-

tym 2012 roku. Wydatki poniesione na tę inwestycję wynoszą w I półroczu 67.967 zł.  

W 2009 roku, ze względu na niemoŜność znalezienia zarządcy hali sportowej, przekazano 

administrowanie jej Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowemu ZGM w Krapkowicach. 

Wydatki na ten cel wyniosły 20.000 zł. Na utrzymanie stadionu miejskiego i kompleksu „Moje 

boisko - ORLIK 2012” wyasygnowano kwotę 66.000 zł. W miesiącu maju i czerwcu opraco-

wano biznes-plan zagospodarowania obiektów sportowych na terenie Gminy Krapkowice, 

koszt to 21.500 zł. Na wypoczynek dzieci na basenie przeznaczono 10.720 zł.  

W rozdziale 92605 na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 284.942 zł. Na upo-

wszechnianie kultury fizycznej przekazano klubom sportowym w formie dotacji 122.790 zł, na 

200.000 zł przeznaczone w budŜecie. Z pozostałych wydatków wymienić moŜna: stypendia 

sportowe dla młodzieŜy szkolnej zrzeszonej w klubach sportowych gminy (18.061 zł), wyna-
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grodzenia dla kadry sportowej realizującej zajęcia na Orliku, delegacje sędziowskie i za or-

ganizację Krapkowickiego Biegu Ulicznego (same koszty osobowe), łącznie 34.849 zł.  

 

NALEśNOŚCI 

Ogólny stan naleŜności, na podstawie sprawozdania Rb-27s, pozostałych do zapłaty 

na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł 12.510.402 zł (w tym zaległości 4.026.093 zł) , przy 

12.922.040 zł ( w tym zaległości 4.424.377 zł) na dzień 30 czerwca 2010 r. NaleŜności obej-

mują w głównej mierze podatki, w tym od nieruchomości od osób prawnych (7.266.580 zł) i 

fizycznych (1.565.255 zł), od środków transportu, łącznie 246.776 zł. Naliczone odsetki od 

zaległości podatkowych wynoszą łącznie 1.974.679 zł. W przypadku 8 podmiotów gospodar-

czych są to długoletnie zaległości, a sprawy upadłościowe toczą się w sądzie. 

Ze sprawozdania Rb-N o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych 

wynika, Ŝe depozyty Gminy wyniosły na koniec I półrocza 400.178 zł, naleŜności wymagalne 

– 4.018.577 zł, naleŜności z tytułu dostaw, robót i usług – 196.394 zł, naleŜności z tytułu po-

datków i składek na ubezpieczenia społeczne – 6.304.924 zł.  

 

ZOBOWIĄZANIA 

Stan zobowiązań na koniec czerwca 2011 roku wyniósł 21.467.681 zł  i stanowił w całości 

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek. Aktualnie Gmina posiadała zadłu-

Ŝenie w Banku Ochrony Środowiska w Opolu z tytułu kredytu na budowę krytej pływalni w 

Krapkowicach w wysokości 10.833.344 zł, w Banku Spółdzielczym w Leśnicy z tytułu kredytu 

na pokrycie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 2.000.000 zł, w ING Banku Śląskim w 

Opolu z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.200.000 zł, w ING Banku Śląskim na spła-

tę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000 zł. ZadłuŜenie wobec Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z tytułu budowy 

kanalizacji sanitarnych w Steblowie, Dąbrówce Górnej i Krapkowicach wyniosło na koniec 

czerwca łącznie 2.892.493 zł. Poza tym w rachunku bieŜącym na koniec czerwca zadłuŜenie 

wyniosło 1.541.844 zł. Łączna kwota zadłuŜenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i po-

Ŝyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z naleŜnymi od nich odsetkami na 

dzień 30.06.2011 r. wynosi 23.845.575 zł i stanowi 43,8 % zaplanowanych dochodów budŜe-

towych na 2011 rok. W I półroczu 2011 roku Gmina zaciągnęła zobowiązania finansowe w 

bankach w wysokości 5.541.844 zł, a spłaciła łącznie kredytów i poŜyczek w wysokości 

4.480.496 zł. 

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec 

czerwca 2011 roku 1.383.190 zł, na poziomie zbliŜonym do analogicznego okresu roku ubie-

głego. 

Gmina nie była obciąŜona zobowiązaniami wymagalnymi. 
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ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE 

Z zaplanowanych 4.724.431 zł dotacji celowych na zadania zlecone bieŜące z budŜetu pań-

stwa Gmina otrzymała 2.409.414 zł, tj. 51,0 %. W trakcie bieŜącego roku Wojewoda Opolski 

zwiększył kwotę dotacji z zakresu administracji rządowej na zwrot akcyzy w cenie paliwa dla 

rolników (o 157.477 zł), na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia (o 400 zł) oraz 

na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaję-

ciach w centrum integracji społecznej (o 200 zł); zmniejszył dotacje na finansowanie ośrod-

ków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (o 15.000 zł). Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego zwiększył kwotę dotacji na przeprowadzenie narodowego spisu powszech-

nego ludności i mieszkań (o 41.004 zł). 

W ramach zadań zleconych wydatkowano 2.383.064 zł, tj. 50,4 % planu rocznego.  

Zadania powierzone obejmują dotację z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie  dzia-

łalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach w wysokości 25.000 zł.  

 

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE 

W budŜecie na 2011 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w 

wysokości 452.000 zł, przekazano 232.009 zł. Analizując strukturę przekazanych dotacji, to 

prawie 53 % wydatków skierowano na szkolenie dzieci i młodzieŜy w zakresie kultury fizycz-

nej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w róŜnych dyscyplinach sportowych 

(122.790 zł), a ponad 17 % na prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, 

schorowanych i niepełnosprawnych (39.609 zł). Dotacje podmiotowe skierowano do stowa-

rzyszeniowych szkół podstawowych w Steblowie i śuŜeli, łącznie 396.000 zł (56,6 % rocznej 

kwoty). Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 576.000 zł, a dla Miejskiej i 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 417.500 zł., w tym 12.500 zł z budŜetu Po-

wiatu Krapkowickiego. 

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

Analizując wieloletnią prognozę finansową, naleŜałoby wskazać na wskaźniki zadłuŜenia 

Gminy w I półroczu br. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budŜetowym 

spłat rat kredytów i poŜyczek nie przekracza 15 %. Gmina nie posiada do wykupienia papiery 

wartościowe, nie ma równieŜ udzielonych poręczeń ani gwarancji, wpływające na poziom 

potencjalnych ich spłat. Łączna kwota długu Gminy Krapkowice nie przekracza ustawowego 

limitu, wynoszącego 60 %. Wskaźnik ten w I półroczu wyniósł 38,4 %.  

Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę są szczegółowo opisane w załączniku nr 13 

(Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2014) i w niniejszym opracowaniu przy oma-

wianiu wykonania dochodów i wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budŜetowej. 
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Nadmienić moŜna, Ŝe w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się wprowadzone w I 

półroczu bieŜącego roku nowe przedsięwzięcia, tj. program w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej 

infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice” w wysokości 267.635 zł, z terminem realizacji 

w 2012 roku oraz program w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013” pod nazwą „Aktywny wypoczynek 

drogą do promocji” w wysokości 53.771 zł, z terminem realizacji w roku przyszłym.  

  

Oceniając sytuację finansową gminy w okresie I półrocza 2011 roku naleŜy stwierdzić, Ŝe 

bieŜący rok jest trudny finansowo. W ubiegłym roku zaczęły się kłopoty, które wraz z ogólno-

światowym kryzysem dotarły do szczebla samorządowego, w postaci niŜszych dochodów, 

zwłaszcza w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Pod koniec 

ubiegłego roku część płatności przesunięto na pierwsze miesiące bieŜącego roku, co 

zmniejszyło limit wydatków roku 2011. Pomimo pewnych trudności Gmina nie doprowadzała 

do występowania zobowiązań wymagalnych. Praktycznie w ciągu całego roku korzysta z 

kredytu w rachunku bieŜącym w banku prowadzącym Gminę. Na koniec czerwca 2011 roku 

Gmina uzyskała nadwyŜkę finansową w wysokości 542.139 zł, jednak do końca roku trudno 

będzie ją utrzymać. Gmina z roku na rok obarczana jest dodatkowymi płatnościami, a pokry-

cie środków z budŜetu państwa jest niewystarczające. Największą bolączką są wydatki na 

oświatę, jako największa pozycja ogółem wydatków. Permanentne obligatoryjne podwyŜki 

dla nauczycieli nie przedkładają się w większych odpisach subwencji oświatowej. Poza tym 

infrastruktura oświatowa wymaga stałego dofinansowania w postaci remontów i inwestycji 

modernizacyjnych. Na terenie Gminy nie ma obecnie duŜych, pręŜnie działających firm, które 

dawałyby zatrudnienie mieszkańcom miasta i okolicznych wiosek, a takŜe zabezpieczały 

Gminę we wpływy z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku PIT i CIT. Notuje się 

niestety dalsze uboŜenie firm, co przedkłada się w występowaniu ich o umorzenie zaległych 

podatków. W przypadku utrzymywania się niekorzystnej tendencji pozyskiwania dochodów, 

trzeba będzie dalej ograniczać wydatki, w tym majątkowe.  

 

 

                                             SKARBN IK MIASTA                       BURMISTRZ KRAPKOWIC  

 

                                                  Ryszard Patej                                     An drzej Kasiura  

 

Krapkowice, 26 sierpnia 2011 roku 


