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UZASADNIENIE 

 
do projektu budŜetu gminy Krapkowice na rok 2012 

 
 

Projekt budŜetu gminy na rok 2012 zamyka się po stronie dochodów kwotą 

55.678.429 zł, a po stronie wydatków kwotą 57.365.089 zł. Zaplanowany w budŜecie na rok 

2012 deficyt budŜetowy wynosi 1.686.660 zł i jest o prawie 2.137 tys. zł mniejszy od 

przewidywanego deficytu za rok bieŜący.  

Po stronie dochodów zaplanowano wzrost wpływów podatkowych o 17,7 %, w tym 

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 20,4 %. W 2012 roku wzrasta  udział 

gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych z 48,97 do 49,24 %. Na 

2012 rok Ministerstwo Finansów nie zaplanowało wzrostu udziałów gmin we wpływach w 

podatku dochodowym od osób prawnych, utrzymując je na poziomie z 2011 roku, tj. 22,86 %. 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 listopada zaplanowano przedstawienie radnym nowych 

stawek podatkowych na 2012 rok. Największy wzrost kwotowo zaplanowano w podatku od 

nieruchomości osób prawnych, m. in. ze względu na powrócenie do stawki na budowlach z 1 

do 2 %. Przyniesie to wzrost kwoty podatków o ok. 500 tys. zł. Planuje się utrzymanie 

maksymalnej stawki podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, od sklepów wielkopowierzchniowych, stacji paliw i od budynków 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W październiku 2011 r. podpisano 

umowę dotyczącą wzajemnych rozliczeń związanych z budową oczyszczalni ścieków w 

Krapkowicach, pomiędzy Metsa Tissue Poland Spółka z o.o. w Konstancinie Jeziornej oraz 

BIOKRAP Spółka z o.o. w Krapkowicach, na mocy którego BIOKRAP począwszy od 

listopada 2011 r. płaci wyŜszy podatek od nieruchomości. Stawki podatku od transportu 

utrzymano na dotychczasowym poziomie, dostosowując pojazdy o największym tonaŜu i 

liczbie osi do stawki minimalnej ogłoszonej przez Ministra Finansów z dnia 20 października 

2011 roku. Planuje się równieŜ obniŜenie średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru 

podatku rolnego z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 55,50 zł za 1 dt. 

Zaplanowana na rok przyszły subwencja oświatowa ogólna jest o 455 tys. zł wyŜsza 

niŜ w bieŜącym roku, jednak nie rekompensuje ona obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń 

nauczycieli z września bieŜącego roku, skutkującego w całym roku przyszłym, jak i 

planowanej kolejnej podwyŜki od września 2012 roku o 3,8 %. Na sam wzrost wynagrodzeń 

wraz ze składkami dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów potrzeba 602 tys. zł. Do 
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tego dochodzą koszty osobowe przedszkoli i stołówek, a takŜe pozostałe wydatki, które 

notorycznie wzrastają w wyniku drastycznych, ciągłych podwyŜek cen energii elektrycznej, 

cieplnej i paliw. Przeprowadzone podwyŜki dla nauczycieli o 7 % w miesiącu wrześniu są de 

facto wyŜsze, zwaŜywszy na wszelkie dodatki i stałe podnoszenie kwalifikacji, a tym samym 

zmiana stopnia awansu nauczycieli. RównieŜ część nauczycieli korzysta z rocznych urlopów 

płatnych, co podraŜa koszty osobowe wynagrodzeń. Na rok przyszły zaplanowano wydatki na 

oświatę w wysokości 24,7 mln zł, co stanowi 43,2 % ogółem wydatków. Tak duŜy odsetek 

wydatków, poza wydatkami obligatoryjnymi na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich 

naliczonymi, jest wynikiem m. in. duŜych wydatków na przedszkola, stołówki szkolne i 

przedszkolne oraz na dowoŜenie uczniów do szkół. Wg Ministerstwa Finansów kwota części 

oświatowej subwencji ogólnej zwiększyła się o 4,8 % (w Gminie Krapkowice o 3,3 %) i 

uwzględnia skutki podwyŜek wynagrodzeń nauczycieli wprowadzonych w 2011 r., środki 

przeznaczone na wdroŜenie od września 2012 r. podwyŜki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % 

oraz zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli. Wzrost części wyrównawczej subwencji 

ogólnej dla gmin wyniósł 3,9 % (w Gminie Krapkowice spadek o 88,7 %), a części 

równowaŜącej subwencji ogólnej o 5,1 % (w Gminie Krapkowice spadek o 1,5 %). Ogólnie 

wzrost subwencji w stosunku do roku 2011 wyniósł 345.495 zł, tj. 2,4 %. 

 Gmina realizuje szereg zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej;          

w roku przyszłym zaplanowano na ten cel 22,3 % wszystkich wydatków bieŜących. Ze 

środków własnych, poza dotacjami z budŜetu państwa, Gmina musi wyasygnować 6,3 mln zł.  

Od 2012 roku dochodzi kolejne zadanie powierzone gminie, na które w ślad za tym nie 

przychodzą środki z budŜetu, tj. wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Przewiduje 

się, Ŝe wydatki na ten cel mogą wynieść w roku 2012 ogółem 95 tys. zł. W budŜecie 

zaplanowano równieŜ środki na dofinansowanie dla dzieci przebywających w Ŝłobkach i 

klubach dziecięcych, łącznie 144 tys. zł.  

Wydatki na administrację pochłaniają ogółem 7,7 mln zł. W kwocie tej mieści się 

projekt pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju 

Gmin Krapkowice i Baborów”, finansowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Zadanie to było zaplanowane na 2011 rok, jednak zostanie zrealizowane w 

roku przyszłym. Od 2012 roku obligatoryjnie zmienia się klasyfikowanie wydatków na pobór 

podatków i opłat. Wydatki te księgowane będą w administracji publicznej, a przewidywane 

wydatki to 65 tys. zł.  
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WaŜnym źródłem wydatków Gminy jest gospodarka komunalna. W roku przyszłym 

zwiększono wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz na oczyszczanie miasta i sołectw o prawie 

400 tys. zł. WiąŜe się to ze stale podnoszonymi cenami paliw płynnych i  energii elektrycznej.  

W przyszłym roku zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 4 mln zł. Na wydatki 

inwestycyjne drogowe przeznaczono 1,1 mln zł. Na wykup nieruchomości na terenie Kórnicy 

i Krapkowic zarezerwowano w budŜecie kwotę 700 tys. zł. Zakup sprzętu komputerowego dla 

pracowników oraz program technologii informacyjnych z Baborowem to wydatek rzędu 832 

tys. zł. Planuje się równieŜ, w ramach programu RPO Województwa Opolskiego zakup 

nowoczesnego sprzętu dla szkół w wysokości 275 tys. zł. Na inwestycje w zakresie 

oświetlenia ulic i dróg planuje się wydać 200 tys. zł. W roku 2012 zostanie zakończona 

budowa ogólnodostępna sala sportowa w śywocicach. Na ten cel przeznaczono kwotę 400 

tys. zł.  

Gmina Krapkowice nie posiada zakładów budŜetowych, nie są uzyskiwane równieŜ 

dochody własne jednostek budŜetowych, stąd w projekcie brak stosownego załącznika.  

W październiku 2011 r. Gmina podpisała 2 umowy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym na prowadzenie przez Partnera Ŝłobka i klubu dziecięcego. 

Dla celów analitycznych i porównawczych przedstawiono projektowane dochody         

i wydatki budŜetowe w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszych objaśnień. W załączniku nr 1 

przedstawiono w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów ich poziom realizacji za             

9 miesięcy 2011 roku, przewidywane wykonanie do końca 2011 roku, planowane kwoty 

dochodów na 2012 rok i wskaźnik procentowy planowanych kwot do przewidywanego 

wykonania tegorocznego. Załącznik nr 2 obrazuje strukturę kierunkową wydatków 

budŜetowych, dostosowaną do wymogów obowiązującej klasyfikacji budŜetowej, w takim 

samym układzie jak w załączniku nr 1, poszerzonym dodatkowo o porównanie 

projektowanych kwot wydatków do kwot wnioskowanych przez jednostki organizacyjne            

i o wskaźnik procentowy wynikający z porównania tych kwot. 

W projekcie budŜetu na 2012 rok nie zostały uwzględnione zadania, które mogą być w 

przyszłości współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, bowiem szczegółowe wnioski o 

dofinansowanie tego rodzaju programów muszą zostać uprzednio pozytywnie zaopiniowane i 

przyjęte przez dysponentów środków pomocowych, co komplikuje sprawę w momencie 

projektowania budŜetu. Aktualnie Gmina czyni starania o dofinansowanie do 4 projektów na 

łączną kwotę 340 tys. zł. 

Opracowany i przedstawiony projekt budŜetu na 2012 rok moŜe być skorygowany 

przed jego uchwaleniem, bądź juŜ po jego uchwaleniu w przypadku zmian dofinansowania 
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zadań inwestycyjnych ze środków BudŜetu Państwa. Zakres ewentualnych zmian będzie 

wiadomy po uzyskaniu od Ministerstwa Finansów oraz innych dysponentów państwowych 

środków budŜetowych informacji o ostatecznej wielkości kwot dotacji i subwencji dla gminy 

oraz prognozowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

 

   SKARBNIK MIASTA                                                                   BURMISTRZ KRAPKOWIC 

 

        Ryszard Patej                                                                                      Andrzej Kasiura 

 

 

 

Krapkowice, dnia 14 listopada 2011 roku 


