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 Załącznik nr 15 
do zarządzenia nr 66/2011 

Burmistrza Krapkowic 
z dnia 28 marca 2011 roku 

 
SPRAWOZDANIE 

z wykonania bud Ŝetu gminy Krapkowice 

 za 2010 rok 
 
 
 
 BudŜet gminy Krapkowice na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji 

w dniu 30 grudnia 2009 roku i zamykał się kwotą 50.590.022 zł po stronie dochodów oraz 

kwotą 55.369.862 zł po stronie wydatków zawierając planowany deficyt budŜetowy w kwocie 

4.419.840 zł.  

Na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego przeznaczono środki z planowanych 

do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000 zł, oraz wolnych środków 

na rachunku bieŜącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych 

w kwocie 2.419.840 zł, natomiast na spłatę rat kapitałowych kredytów i poŜyczek zaciągnię-

tych w latach poprzednich przewidziano kwotę 3.100.160 zł. 

 W okresie 2010 roku Rada Miejska 6-krotnie oraz Burmistrz Krapkowic 29-krotnie 

dokonywali zmiany budŜetu, który na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się planowanymi 

dochodami w kwocie 55.866.393 zł, wydatkami w kwocie 58.062.384 zł i deficytem budŜeto-

wym w kwocie 2.195.991 zł. W wyniku dokonanych zmian budŜetu gminy poziom planowa-

nych dochodów i wydatków zwiększył się odpowiednio o 10,4% i 4,9%, a deficytu zmniejszył 

o 50,3%.  

 

ZMIANY PLANU DOCHODÓW 

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

o 303.068 zł, na co składa się wzrost środków w rozdziale 01095, przeznaczonych na reali-

zację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawar-

tego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu 

Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego; 

W dziale 600 Transport i ł ączność zmniejszeniu uległ plan pierwotny o 783.697 zł, w 

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

wicach; 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  plan pierwotny dochodów uległ zwiększeniu            

o 158.751 zł, głównie za sprawą większych wpływów ze sprzedaŜy nieruchomości; 
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W dziale 750 Administracja publiczna  plan zwiększono o 98.915 zł, w tym głównie z tytułu 

nabycia spadku i wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu po zmarłej oso-

bie (kwota 69.540 zł). Do planu dochodów wprowadzono kwotę 16.733 zł na powszechny 

spis rolny; 

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

wa oraz s ądownictwa  plan zwiększono o148.501 zł, w tym 66.244 zł, w związku z wyborami 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 82.257, w związku z wyborami samorządowymi; 

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

się o 117.175 zł, z czego 112.275 zł dotacji z budŜetu państwa na najpilniejsze działania 

operacyjne, podejmowane w akcji przeciwpowodziowej w miesiącu maju; 

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 305.567 zł, co wynika przede wszystkim z ujęcia w bu-

dŜecie podatku od nieruchomości od gruntów i budynków, jaki Gmina musi zapłacić w bieŜą-

cym roku. W wyniku zmiany przepisów gminy nie posiadają podmiotowego zwolnienia w po-

datku. Plan podatku od środków transportowych osób prawnych zwiększono o 106.000 zł; 

 W dziale 758 Ró Ŝne rozliczenia  plan pierwotny został zwiększony o 355.910 zł, co stanowi  

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 360.370 i zmniejszenie o 4.460 zł planu 

odsetek od środków na rachunku bieŜącym i lokat terminowych; 

W dziale 801 O świata i wychowanie  plan dochodów zwiększył się o 439.277 zł;  

w wewnętrznej strukturze działu duŜe zmiany nastąpiły pomiędzy rozdziałami 80104 Przed-

szkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, w związku z ustawowym wyłączeniem sto-

łówek z przedszkoli i włączeniem dochodów i wydatków z ich ujmowaniem bezpośrednio w 

rozdziale 80148. W kwietniu zwiększono o 35.820 zł dochody z dotacji z budŜetu państwa na 

sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w 

ramach programu „Radosna szkoła”. Dochody na zadania w ramach projektów dofinanso-

wanych z Unii Europejskiej zwiększono o 84.164 zł. Planowane dochody projektu „E-szkoła” 

realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego w Opolu zwięk-

szono o 197.497 zł, niestety termin realizacji zadania przesunął się na 2011 rok; 

W dziale 851 Ochrona zdrowia  plan pierwotny zwiększono o 23.518 zł, w tym o 20.800 zł 

jako dotację na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego polegającego na odkaŜaniu tere-

nów dotkniętych majową powodzią; 

W dziale 852 Pomoc społeczna  plan pierwotny uległ zwiększeniu o 2.338.906 zł. Zwięk-

szeniu uległy dotacje na świadczenia rodzinne w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-

we z ubezpieczenia społecznego (o 269.000 zł), w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (o 185.863 zł), w rozdziale 85278 na 
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usuwanie skutków majowej powodzi dla poszkodowanych mieszkańców gminy (o 1.333.927 

zł) oraz w rozdziale 85295 Pozostała działalność na dofinansowanie realizacji programu „Po-

moc państwa w zakresie doŜywiania” (o 383.000 zł); 

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

zwiększeniu o 120.699 zł, w głównej mierze z tytułu realizacji projektu „Program zajęć dodat-

kowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych woje-

wództwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  dochody uległy zwiększeniu o 249.617 

zł, w tym w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o 246.690 zł z tytułu dofinanso-

wania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  dochody zwiększono o 

276.349 zł, w tym o 250.000 zł w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej, który włączono do budŜetu. Kwotę 10.000 otrzymano z Gminy Prószków na reali-

zację zadania w zakresie remontu infrastruktury gminnej na terenie Gminy Krapkowice w 

wyniku kataklizmu powodzi w maju 2010 roku; 

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

39.353 zł z tytułu kar naliczonych za nieterminowe wykonanie inwestycji pn. „Podniesienie 

standardu świadczonych usług kulturowych w regionie poprzez przebudowę Krapkowickiego 

Domu Kultury”; 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport  planowane dochody uległy zwiększeniu o 734.462 zł, 

w tym 666.000 zł na „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Bo-

isko – Orlik 2012” oraz 22.659 zł na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Krapkowicach.  

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 

Wykonanie planu dochodów budŜetowych w 2010 roku wyniosło 96,4% planu rocznego, w 

tym 99,0 % dochodów bieŜących. 

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

otrzymano środki przeznaczone na realizację w 2010 roku, wynikających z ustawy z dnia 10 

marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na 

rzecz producentów rolnych. 

W dziale 600 Transport i ł ączność skorygowany plan wynosi 507.303 zł i obejmuje dofi-

nansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg 

lokalnych 2008 – 2011” na realizację zadania „Remont drogi gminnej Nr 1063420 ulica Gór-

na w Krapkowicach”. Inwestycja została zakończona w sierpniu. 
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W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  plan dochodów wykonano w 101,2 %. W bieŜą-

cym roku sprzedano m. in. działki przy ulicy Limanowskiego i OdrowąŜów w Krapkowicach, 

łącznie uzyskano ze sprzedaŜy majątku ponad 1.351 tysięcy zł. 

W dziale 750 Administracja publiczna  dochody zostały wykonane w 103,1 %, głównie jako 

zadania zlecone gminie z tytułu ewidencji ludności i w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz z tytu-

łu nabycia spadku po zmarłej osobie. 

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

wa oraz s ądownictwa  plan został wykonany w 97,1 %. Dochody obejmowały głównie środki 

na przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów samorządo-

wych. 

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

w 99,9 % kwoty zaplanowanej. Dochody obejmują głównie dotacje z budŜetu państwa na 

działania związane z zabezpieczeniem przed majową powodzią, która dotknęła m.in. naszą 

Gminę oraz mandaty wystawione przez StraŜ Miejską. 

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 98,2 %.  Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych są 

mniejsze od planowanego o 314.671 zł, głównie w pozycji podatku od nieruchomości.  W 

przypadku osób fizycznych plan po zmianach został wykonany w 100,3 %. Planu nie wyko-

nano w poborze podatku rolnego, od środków transportowych oraz wpływów z opłaty targo-

wej. O prawie 10 % przekroczono plan we wpływach z opłaty skarbowej. Na mniejszym po-

ziomie niŜ zaplanowano kształtował się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wpływy są mniejsze o 223.350 zł. To i tak zdecydowanie lepiej niŜ w roku 2009, kiedy to 

plan załoŜony przez Ministerstwo Finansów, zbyt optymistyczny, został niewykonany o 

1.013.619 zł. W roku 2009 zmniejszono wpływy z PIT w związku ze zmianą progów podat-

kowych oraz wprowadzono ulgę prorodzinną. Tym samym uszczuplono znacznie dochody 

gmin, a Ŝadne instrumenty kompensujące ten ubytek nie zostały wprowadzone. Stąd słyszy 

się apel o zwiększenie udziału samorządów w dochodach z PIT i wprowadzenie zwrotu VAT 

od inwestycji samorządowych, jednak w czasach cięcia deficytu całego sektora finansów 

publicznych rządowi trudno będzie oddać część dochodów na poziom lokalny.  

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) został wykonany prawie w 

100 %. 

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

kresie subwencji oświatowe ogólnej, wyrównawczej i równowaŜącej uzyskano w 100 %.  

W dziale 801 O świata i wychowanie  planowane po zmianach dochody bieŜące zostały 

osiągnięte w 98,5 %. Zasadniczy wpływ niewykonania dochodów było nie uzyskanie w pełnej 

wysokości środków na zadanie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
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klas I – III szkoły podstawowej” oraz „Doskonalenie kadry oświatowej w gminie Krapkowice”  

finansowane częściowo z Unii Europejskiej. W przypadku zaplanowanych dochodów mająt-

kowych w wysokości 850.000 zł nie otrzymano nic. Procedura projektu pod nazwą „Opolska 

eSzkoła, szkołą ku przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 opóźnia się i zadanie to przesunięte zostało na 

2011 rok. W projekcie uczestniczą Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach oraz Pu-

bliczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach. 

W dziale 851 Ochrona zdrowia  plan dochodów wykonano w 95,0 %, do wykonania planu 

brakło 28.145 zł, co jest wynikiem uzyskania mniejszych wpływów z opłat za wydawanie ze-

zwoleń na sprzedaŜ alkoholu. 

W dziale 852 Pomoc społeczna  wykonanie planu wyniosło 99,8 %, a większość dochodów 

stanowią dotacje z budŜetu państwa. 

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

nany w 101,9 %. Większe niŜ planowano uzyskano wpływy z dotacji z Funduszu Pracy.  

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  plan po zmianach zrealizowano w 83,6 

%, za sprawą mniejszych wpływów z dotacji celowej z budŜetu państwa na pomoc material-

ną dla uczniów.  

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

no w 102,5 %. Nieco więcej, niŜ zakładano, uzyskano dochodów w ramach Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z opłat za wywóz nieczystości na targowisku 

miejskim. 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  plan wykonano w 72,3 %. O ile 

dochody bieŜące wykonano w 100,0 %, o tyle niewykonanie dotyczy dochodów majątko-

wych, a konkretnie na inwestycji przebudowy Krapkowickiego Domu Kultury. 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport  plan dochodów wykonano w 99,4 %. Gmina oddała 

część dotacji (4.824,80 zł) przyznanej na budowę Orlika-2012, ze względu na uzyskanie kar 

umownych z tytułu nieterminowego oddania obiektu przez firmę realizującą inwestycję. 

 

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 2010 r. wynoszą łącznie 2.268.526 zł, przy 

2.303.368 zł w roku ubiegłym, w tym skutki obniŜenia górnych stawek podatków wyniosły 

2.165.550 zł (2.129.922 w 2009 roku), a skutki zwolnień wynikających z uchwał podatkowych 

wyniosły 102.976 zł (173.446 w 2009 r.). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatko-
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we w wysokości 385.632 zł (418.428 zł w ubiegłym roku), a 19.390 zł rozłoŜono na raty i od-

roczono termin płatności podatków (931 zł w 2009 roku). 

 

 

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 

 Plan roczny wydatków budŜetowych wykonano w 97,4%, w tym wydatków bieŜących 

w 98,7 %.  

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  plan wydatków wykonano w 94,7 %. Do skanalizowa-

nia pozostaje obszar w Krapkowicach w rejonie ulic Kozielskiej, Sądowej, Rodzinnej, Młyń-

skiej i Parkowej. Obszar ten wraz z sołectwami śywocice, Pietna, Ściborowice i Kórnica był 

przeznaczony do skanalizowania w ramach „Aglomeracji Krapkowice”, do której, oprócz na-

szej gminy, miały wejść gminy Gogolin i Strzeleczki. „Aglomeracja Krapkowice” została roz-

porządzeniem Wojewody Opolskiego zarejestrowana w Urzędzie Wojewódzkim. Dzięki temu 

moŜliwe było staranie się o dofinansowanie w ramach pomocy unijnej ze środków Funduszu 

Spójności na lata 2007 – 2013 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Największym wydatkiem w ramach działu 010 był zwrot podatku akcyzowego zawar-

tego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (303.068 zł). Przyna-

leŜność gminy do Związku Gmin Aqua Silesia w bieŜącym roku to wydatek 25.560 zł. DuŜym 

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

odbiór padłych zwierząt. W bieŜącym roku wydatkowano na ten cel 13.985 zł, z tendencją 

wzrostową.  DoŜynki gminne w śywocicach kosztowały 47.210 zł, a porządkowanie terenów 

dzikich wysypisk 21.777 zł. 

W dziale 600 Transport i ł ączność pierwotny plan wydatków zmniejszono o 630.900 zł. 

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

nej ulicy Górnej w Krapkowicach. Łącznie po przetargu wartość inwestycji zmniejszyła się o 

1.587.395 zł i kosztowała gminę 1.014.605 zł. Część z zaoszczędzonej kwoty przeznaczono 

na remont drogi ulicy Sienkiewicza w Steblowie (łączna wartość po przetargu z nadzorem 

288.259 zł). W związku z oddaniem do uŜytku pływalni krytej naleŜało wykonać kanalizację 

deszczową ulicy Prudnickiej w Krapkowicach; wartość tej inwestycji wyniosła ogółem 

686.031 zł. Na remonty cząstkowe w gminie (ok. 240 tys. zł w bieŜącym roku). Poza tym wy-

konano szereg remontów dróg i chodników.  

Z większych wydatków na drogi publiczne gminne to: 

� Remont drogi i wymiana krawęŜników ul. Kani i Działkowej w Krapkowicach (64.235 zł); 

� Remont chodnika i tarasu przy ulicy PrzybrzeŜnej w Krapkowicach (54.078 zł); 

� Remont nawierzchni ulicy Prusa i Orzeszkowej w Krapkowicach (22.305 zł); 

� Remont nawierzchni ulicy Szkolnej w Krapkowicach (21.437 zł); 

� Remont  drogi tłuczniowej ulicy Mimozy i Bławatków w Krapkowicach (20.624 zł); 
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� Remont ulicy Parkowej w Krapkowicach (23.970 zł); 

� Remont ulicy Granicznej w Dąbrówce Górnej (74.951 zł); 

� Wykonanie nawierzchni ulicy Łąkowej w śywocicach z bloczków betonowych (33.850 zł); 

� Rozbudowa parkingu przy ulicy 1 Maja (54.296 zł); 

Poza tym wykonano szereg prac związanych z usprawnieniem ruchu na drogach gmin-

nych jak wyrównanie poboczy w Gwoździcach (24.384 zł), wykonanie pobocza z kamienia 

tłuczniowego ulicy Limanowskiego w Krapkowicach (7.155 zł), oznakowanie poziome dróg, 

wymiana znaków drogowych, wykonanie progów zwalniających – całość robót wyniosła 

113.390 zł. Na remonty cząstkowe wydatkowano 224.574 zł.  

Na projekt remontu drogi ulicy 3 Maja w Krapkowicach wydano 35.580 zł. Remont drogi 

ruszy w marcu 2011 r., po rozstrzygnięciu przetargu, a częściowo inwestycja zostaje sfinan-

sowana w ramach tzw. Schetynówki. 

Na terenie miasta zainstalowanych jest 12 parkometrów, z trzema zakupionymi w bieŜą-

cym roku. Na ich obsługę wydatkowano 131.760 zł, przy wpływach z parkometrów w wyso-

kości 267.116 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 99,5 %. Plan pier-

wotny zwiększono m.in. o kwotę  156.271 zł, ze względu na dokonywanie wydatków na po-

datek od nieruchomości i leśny uiszczany przez Gminę od własnych gruntów i budynków. W 

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

ministrowanie jej Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowemu ZGM w Krapkowicach. Wy-

datki na ten cel wyniosły 24 tys. zł. Na ogłoszenia do prasy o przeprowadzanych przetargach 

na sprzedaŜ nieruchomości wydatkowano 13.056 zł, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, 

wycenę nieruchomości i geodezyjne podziały gruntów, głównie pod sprzedaŜ, wyniosły łącz-

nie 45.533 zł. Ubezpieczenie budynków to wydatek roczny w wysokości prawie 21.999 zł. 

Pomimo oddania w 2009 roku do uŜytku budynku z 16-ma lokalami socjalnymi, w dalszym 

ciągu Gmina płaci odszkodowania MSM Zjednoczenie w Krapkowicach za bezumowne ko-

rzystanie z lokali mieszkalnych osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. W bieŜącym 

roku wydatkowano na ten cel 14.806 zł.  

W dziale 710 Działalno ść usługowa  planowane wydatki wykonano w 96,0 %. W ramach 

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

munalny w Krapkowicach.  

W dziale 750 Administracja publiczna  planowane wydatki wykonano w 97,2 %. Wydatki te 

stanowią 11,0 % ogółem wydatków, z tendencją malejącą.  

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 186.130 zł, co stanowi 100,0 % 

planu. 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 338.875 zł. Na wynagrodzenia 21 radnych i 11 

sołtysów wydatkowano 250.168 zł. Pozostałe waŜniejsze wydatki to zakup środków spoŜyw-

czych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej (10.670 zł), nagrania sesji (6.649 zł), usługi 

telekomunikacyjne (11.403 zł), wydatki związane z archiwizowaniem akt i dokumentów 

(14.963 zł). 

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 5.390.602 zł, co stanowi 96,9 % planu. Na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 4.297.131 zł (98,8 % planu). Z waŜniej-

szych wydatków wymienić moŜna: zuŜycie energii elektrycznej – 67.159 zł, energia cieplna – 

65.720 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 57.352 zł, konserwacja instalacji i urządzeń 

w urzędzie – 32.749 zł, obsługa informatyczna – 124.723 zł, obsługa prawna – 43.380 zł, 

szkolenia pracowników – 42.517 zł, zakup sprzętu komputerowego, tonerów i podzespołów 

komputerowych – 104.143 zł. 

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatkowano w bieŜącym 

roku 262.141 zł. Gros wydatków to opłaty za przynaleŜność do stowarzyszeń. Opłaty za 

członkostwo w Związku Międzygminnym „Czysty region” to 83.843 zł rocznie, w Stowarzy-

szeniu Kraina św. Anny to składka roczna w wysokości 24.506 zł, a przynaleŜność Urzędu 

do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku to 12.116 zł.  

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

wa oraz s ądownictwa  wydatki wyniosły  148.133 zł i obejmowały zadania zlecone. Na wy-

bory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano 64.350 zł, a na wybory samorządowe 

79.702 zł. 

Na Obron ę narodow ą (dział 752)  wydatkowano 1.000 zł, zgodnie z planem na 2010 rok.  

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

wykonano w 43,4 %, gdyŜ nie doszedł do skutku w roku bieŜącym zakup samochodu ratow-

niczo – gaśniczego dla OSP w Rogowie Opolskim za 732.000 zł. Zakup samochodu sfinan-

sowany zostałby w 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007 – 2013. Na ochotnicze straŜe poŜarne (rozdział 75412) wydatkowa-

no w 2010 roku 211.080 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych StraŜy 

PoŜarnych. Na zakup paliwa wydatkowano 9.039 zł, na energię elektryczną – 25.840 zł, 

ubezpieczenia mienia, kierowców, to wydatek 33.151 zł.  

W 2010 roku zakupiono uŜywany samochód dla OSP w Kórnicy za 21.682 zł.  

Wydatki na straŜ miejską (rozdział 75416) wyniosły 191.633 zł, a na etacie jest 2 funkcjona-

riuszy straŜy miejskiej. Potrzeby gminy są większe, ale zbyt kosztowne byłoby opłacenie 

drugiej obsady osobowej, łącznie z zakupem drugiego samochodu. Gmina posiłkuje się wy-

datkiem na dodatkowe patrole (20.000 zł rocznie), organizowane przez Powiatową Komendę 
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Policji w Krapkowicach. Największy procentowy wydatek stanowią wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi – 91,4 %.  

Z zaplanowanych 50.000 zł na zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421), całą kwotę przezna-

czono na działania związane z usuwaniem skutków majowej powodzi. Z budŜetu Państwa 

gmina otrzymała 116.474 zł, wydatkowano 145.457 zł (rozdział 75478 Usuwanie skutków 

klęsk Ŝywiołowych); środki przeznaczone były na zakup paliwa, piasku i innych najpilniej-

szych wydatków w czasie powodzi. 

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 61.474 zł, co stanowi 82,0 % zaplanowanych środków. Pobór podatku targowego i 

podatków lokalnych pobieranych przez sołtysów wyniósł 29.660 zł, natomiast wynagrodzenie 

pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych wyniosło 15.855 zł. Opłaty komornicze 

wyniosły 10.324 zł.  

W dziale 757 Obsługa długu publicznego  wydatki wyniosły 848.231 zł, co stanowi 98,4 % 

planu na bieŜący rok. Odsetki od kredytu na budowę krytej pływalni wyniosły 526.787 zł, od-

setki od poŜyczek na budowę kanalizacji sanitarnych na terenie miasta i gminy w stosunku 

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 117.816 zł, odsetki i prowizja od 

uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieŜącym w Banku Spółdzielczym wyniosły 

103.554 zł (w tym odsetki 76.732 zł), odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu – 

69.876 zł, a odsetki od kredytu inwestycyjnego w ING Banku Śląskim – 30.198 zł.  

W dziale 801 O świata i wychowanie  planowane wydatki wykonano w 99,1 %. Dział Oświa-

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

konanych wydatków zajmują najwyŜszy odsetek wydatków, wynoszący 38,2 % (przy 36,2 % 

w roku ubiegłym). Uwzględniając same wydatki bieŜące udział wydatków na oświatę w sto-

sunku do ogółem wydatków bieŜących wynosi 43,3 %, a w zeszłym roku 46,2 %. Na terenie 

gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, w tym 2 stowarzyszeniowe, 2 gimnazja oraz 8 

placówek przedszkolnych, w tym 4 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Aby lepiej zo-

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

 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Dochody: 13.451.804 14.016.456 14.985.411 

Część oświatowa subwencji ogólnej 11.424.370 12.244.352 12.927.850 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 253.254 - 114.918 

Część równowaŜąca subwencji ogólnej - 219.970 191.675 

Dochody działu 801 1.482.795 1.377.004 1.542.368 

Dochody działu 854 291.385 175.130 208.600 
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Wydatki: 20.102.821 21.143.451 21.534.540 

Wydatki działu 801 18.871.253 20.228.819 21.049.848 

Wydatki działu 854 1.231.568 914.632 484.692 

Udział dochodów w wydatkach 66,9% 66,3% 69,6% 

 

W bieŜącym roku, jak widać z powyŜszego zestawienia, gmina dopłaciła z innych źródeł 

6.549.129 zł do oświaty. Relacja ta nieznacznie poprawiła się, w porównaniu z poprzednimi 

latami (bez uwzględnienia dochodów i wydatków majątkowych). Otrzymana subwencja 

oświatowa, w wysokości 13.234.443 zł wystarcza na wynagrodzenia wraz ze składkami od 

nich naliczonymi w szkołach podstawowych (7.055.083 zł) i gimnazjach (3.662.043 zł), na 

utrzymanie szkół stowarzyszeniowych (680.000 zł). Pozostała kwota subwencji, tj. 1.837.317 

zł musiałaby pokryć wszelkie inne wydatki ponoszone przez szkoły podstawowe i gimnazja. 

Wydatki te, w szczególności wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych, wydatki ponoszone 

na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i utrzymanie świetlic szkol-

nych, wynoszą łącznie 3.897.438 zł. Widać, Ŝe do pokrycia tych wydatków brakuje 2.060.121 

zł subwencji. Nie uwzględniono w wyliczeniach wydatków, które trudno wyszacować, jak ob-

sługa ekonomiczno - administracyjna szkół, dowozy dzieci na zajęcia. DuŜym obciąŜeniem 

dla gminy jest coroczna podwyŜka gwarantowana nauczycielom przez Ministerstwo Oświaty. 

W ślad za podwyŜkami nie idzie stosowna wysokość subwencji, a wiadomo, Ŝe wysokość 

innych wydatków stale wzrasta, ze względu na ciągłe podwyŜki mediów, paliwa  i Ŝywności.  

DuŜym obciąŜeniem dla Gminy jest utrzymywanie przedszkoli, w których miejsce znajduje 

ok. 95 % dzieci. Wydatki na przedszkola wynoszą 3.784.394 zł. Do kwoty tej naleŜałoby do-

dać wydatki w innych rozdziałach, w których równieŜ generowane są wydatki na utrzymanie 

przedszkoli, jak wydatki na obsługę ekonomiczno – administracyjną, stołówki przedszkolne 

(916.404 zł) i świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli (24.646 zł). We wrześniu 

2009 roku zwiększono o 2 ilość oddziałów w przedszkolach. Skutkuje to w bieŜącym roku 

zwiększonymi wydatkami osobowymi (ok. 200 tysięcy zł.).  

Na świetlice szkolne wydatkowano 195.900 zł. We wrześniu ubiegłego roku zlikwidowano 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, a jego zadania przejęły częściowo szkoły i wydział oświa-

ty, kultury i sportu przy Urzędzie Miasta i Gminy. Na dofinansowanie letniego wypoczynku 

dla dzieci i młodzieŜy wyasygnowano kwotę 36.199 zł, w tym dofinansowanie obozu wypo-

czynkowego dla ZHP w Krapkowicach. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanych środków z budŜetu państwa w wysoko-

ści 261.236 zł wydatkowano 249.021 zł.  

W dziale 851 Ochrona zdrowia  planowane wydatki wykonano w 97,5 %. Prawie cała kwota 

wydatków (521.116 zł) skierowana została na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Działania wy-

nikające z zadań ustawowych są realizowane corocznie w szerokim zakresie przez Gminną 
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Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zawarte w Gminnym Programie Profilak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Rozwiązywania Pro-

blemów Narkotykowych. Całorocznie wspierany jest Klub Abstynenta, który działa w Krap-

kowicach od 25 lat. Na spotkania uczęszcza około 170 osób, w tym na Al-Anon – 70 osób. 

Gminna komisja finansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzaleŜnionych, niezaradnych Ŝy-

ciowo, osób z marginesu społecznego, z której korzysta średnio 148 osób.  

Z budŜetu państwa Gmina otrzymała 20.800 zł na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego 

polegającego na odkaŜaniu terenów dotkniętych powodzią. Akcję odkomarzania przeprowa-

dzono w pierwszych dniach lipca za kwotę 26.000 zł, przy zapewnieniu 20 % wkładu wła-

snego. 

W dziale 852 Pomoc społeczna  wydatki wyniosły 11.769.680 zł, co stanowi 23,6 % 

bieŜących wydatków gminy. Wydatki te są częściowo pokrywane z dochodów uzy-

skiwanych w ramach prac zleconych gminie. W bieŜącym roku Gmina otrzymała z 

budŜetu państwa środki finansowe na usuwanie skutków powodzi, a takŜe na świad-

czenia finansowe dla osób poszkodowanych w majowej powodzi. Łącznie 100 po-

szkodowanym wypłacono 1.333.926 zł. Na świadczenia rodzinne i fundusz alimenta-

cyjny wydatkowano 3.581.474 zł, natomiast na zadania w zakresie dodatków miesz-

kaniowych przyznano i wypłacono 3296 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 

433.015 zł.  

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczono 934.655 zł, wydatkowa-

no 926.796 zł. Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle cho-

rych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób upośledzonych 

umysłowo i niepełnosprawnych ruchowo. Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały 

decyzję administracyjną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach uprawniającą do 

korzystania z jego usług. ŚDS pozyskał w bieŜącym roku dodatkowe środki w wysokości 

32.000 zł na wydatki inwestycyjne, które zostały przeznaczone na II etap zamówienia pu-

blicznego pn. „Budowa zadaszenia tarasu w budynku ŚDS”.  

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizując niekonwencjonalne formy pomocy współ-

uczestniczył z Środowiskowym Ośrodkiem Społecznym w organizacji wigilii dla 150 osób i 

wydał 150 paczek dla uczestników tej wigilii oraz zorganizował wigilię dla 153 osób pod-

opiecznych jadłodajni Ośrodka. Uczestniczył równieŜ w aktywizacji osób długotrwale bezro-

botnych i w 2010 roku zatrudnił 50 osób w ramach prac społecznie uŜytecznych. Bezrobotni 

przepracowali ogółem 3200 godzin, w tym 1200 godzin przy usuwaniu skutków powodzi. 

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki sp ołecznej  wydatki wyniosły 201.018 

zł, plan wykonano w 97,0 %. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej zaplanowano 

111.907 zł, w tym 49.320 zł z Powiatu. WTZ jest placówką pobytu dziennego dla osób doro-
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słych, posiadających orzeczenie komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ze 

wskazaniem do terapii zajęciowej. W czerwcu ze środków Wojewody Opolskiego wpłynęły 

środki w wysokości 37.800 zł na pomoc dla osób poszkodowanych w powodzi. Cała kwota 

została rozdysponowana powodzianom.  

W październiku podpisano umowę 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 53.936 zł otrzymano 47.813 zł, tj. 

88,6 %.  

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  planowane wydatki wykona-

no w 95,1 %. W związku z długo utrzymującą się zimą z początkiem 2010 r., częstymi opa-

dami śniegu oraz wczesnym atakiem zimy w listopadzie na akcję zimową wydano 565.808 

zł, tj. 54,3 % wydatków na oczyszczanie miasta. Koniecznym więc stało się zwiększanie pla-

nu na oczyszczanie miasta, łącznie o ponad 257 tys. zł. W celu zmniejszenia wydatków na 

oczyszczanie Gminy podpisano umowy z osobami fizycznymi na koszenie trawy czy utrzy-

manie zimowe dróg i chodników na terenie niektórych sołectw. Na oświetlenie ulic i dróg wy-

dano 1.287.232 zł. W wyniku negocjacji z zakładem energetycznym cena za energię elek-

tryczną jest niŜsza, jednakŜe w kaŜdym roku zwiększa się ilość opraw oświetleniowych, co  

przy wzrastającej stale cenie energii, nie daje odczuwalnych oszczędności. Nie mniej jednak, 

w porównaniu z ubiegłym rokiem, wydatki na energię są niŜsze w 2010 roku o 81.656 zł. W 

związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku funduszy gminnych, z początkiem roku włączo-

no do budŜetu dochody i wydatki na ochronę środowiska. Wydatkowano 164.469 zł na 

250.000 zaplanowanych.  

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  wydatkowano ogółem 3.653.403 

zł. W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą, wyłonionego w drodze przetargu nie-

ograniczonego, na wykonanie zadania „Podniesienie standardu świadczonych usług kultu-

rowych w regionie poprzez przebudowę Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach”. Z 

zaplanowanych pierwotnie 2,6 mln zł wydano 1.864.062 zł, przenosząc część wydatków na 

2011 rok. Zadanie to zostało częściowo dofinansowane w formie refundacji Projektu w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, 

kwota refundacji obejmuje 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Dotacje na wspie-

ranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach oraz Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krapkowicach wyniosły odpowiednio 900.000 i 850.000 zł.  

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport  wydatki wyniosły 3.166.250 zł, w tym na inwestycje 

2.521.809 zł. Wydatki inwestycyjne na ukończoną pod koniec ubiegłego roku budową krytej 

pływalni w Krapkowicach wyniosły 1.233.141 zł. Na zakup urządzeń czyszczących w pływal-

ni wydatkowano 40.377 zł. Pływalnia rozpoczęła swoją działalność 6 stycznia, a jej zarządcą 
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jest powołana w lipcu ubiegłego roku firma Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

W bieŜącym roku rozpoczęto wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu 

„Moje boisko – ORLIK 2012”.  Obiekt został oddany do uŜytku 9 listopada, jako 32. z kolei 

kompleks sportowy zbudowany przy współudziale gminy, rządu i samorządu województwa.  

Stanął w sąsiedztwie nowej pływalni i stadionu KS Unia. Składa się z dwóch boisk: pełno-

wymiarowego sztucznego trawiastego do piłki noŜnej i pełnowymiarowego z nawierzchni 

gumowej do piłki ręcznej i siatkówki, na którym mogą być rozgrywane równocześnie dwa 

mecze minikoszykówki. Koszt inwestycji wyniósł 1.200.297 zł.  

W rozdziale 92605 na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 634.256 zł. 

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przekazano klubom sportowym w formie dota-

cji 236.712 zł. Pozostałe wydatki obejmowały naprawę i malowanie niecek basenu odkrytego 

przy ulicy Olimpijskiej w Krapkowicach (35.677 zł), organizację Krapkowickiego Biegu Ulicz-

nego, rozgrywek sportowych o zasięgu wojewódzkim, utrzymanie trenerów sportowych dla 

młodzieŜy, delegacje sędziowskie. W bieŜącym roku rozpoczęto wypłacać stypendia sporto-

we dla młodzieŜy szkolnej zrzeszonej w klubach sportowych gminy. Na prace remontowe  

obiektów sportowych LZS w śywocicach i Dąbrówce Górnej wydano 47.994 zł. 

 

NALEśNOŚCI 

Ogólny stan naleŜności gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 5.216.263 zł, przy 

5.509.073 zł na koniec 2009 r. (na podstawie sprawozdania Rb-N). Stan naleŜności ze spra-

wozdania Rb-27s wynosi 7.495.230 zł, przy 6.651.387 zł na koniec 2009 r., w tym naleŜności 

wymagalnych 4.646.304 zł (4.238.652 zł na koniec 2009 r.). Uwzględniając strukturę naleŜ-

ności ogółem to 46,7 % stanowi podatek od nieruchomości. W skład naleŜności wymagal-

nych wchodzą głównie zaległości podatkowe w kwocie 3.404.020 zł, o 180.151 zł więcej niŜ 

w roku ubiegłym.  

 

ZOBOWIĄZANIA 

Stan zobowiązań na koniec 2010 roku wyniósł 20.406.333 zł  i stanowił w całości zobowią-

zania z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek. Aktualnie Gmina posiadała zadłuŜenie w 

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

cach w kwocie 11.645.840 zł, w Banku PKO S.A. w Opolu z tytułu kredytu na pokrycie przej-

ściowego deficytu budŜetu w kwocie 2.000.000 zł, w ING Banku Śląskim w Opolu z tytułu 

kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.800.000 zł. ZadłuŜenie wobec Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z tytułu budowy kanalizacji sanitarnych w 

Steblowie, Dąbrówce Górnej i Krapkowicach wyniosło na koniec czerwca łącznie 3.960.493 

zł. Łączna kwota zadłuŜenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek (zgodnie z 
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zawartymi wcześniej umowami) wraz z naleŜnymi od nich odsetkami na dzień 31.12.2010 r. 

wynosi 22.597.193 zł i stanowi 40,0 % uzyskanych dochodów budŜetowych. W 2010 roku 

Gmina spłaciła łącznie kredytów i poŜyczek w wysokości 2.944.160 zł, zaciągając nowe za-

dłuŜenie w wysokości 5.000.000 zł. 

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

roku 3.909.429 zł.  

Gmina nie była obciąŜona zobowiązaniami wymagalnymi. 

 

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE 

Z zaplanowanych 6.574.060 zł dotacji celowych na zadania zlecone bieŜące z budŜetu pań-

stwa Gmina otrzymała 6.559.528 zł, tj. 99,8 %. W trakcie bieŜącego roku Wojewoda Opolski 

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

rolników (o 303.068 zł), na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (o 66.244 zł), na 

wybory samorządowe (o 82.257 zł), na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zabu-

rzeniami psychicznymi (o 77.560 zł), na świadczenia rodzinne w ramach pomocy społecznej 

(o 269.000 zł), na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniki 

powodzi (o 1.333.927 zł) i na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku te-

gorocznej powodzi zasiłków celowych (o 165.000 zł). 

W ramach zadań zleconych wydatkowano 6.514.316 zł.  

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 2010 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w 

wysokości 448.510 zł, przekazano 441.651 zł. Ponad 53 % wydatków skierowano na szkole-

nie dzieci i młodzieŜy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie z ich udziałem 

zawodów w róŜnych dyscyplinach sportowych (236.712 zł), a prawie 25 % na prowadzenie 

usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych (110.000 zł). 

Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowych szkół podstawowych w Steblowie i 

śuŜeli, łącznie 680.000 zł. Kwotę 900 tys. zł przyznano w formie dotacji dla Krapkowickiego 

Domu Kultury oraz 850 tys. zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach, w 

tym 25.000 zł z budŜetu Powiatu Krapkowickiego. 

  

 Oceniając sytuację finansową gminy w okresie 2010 roku naleŜy zaznaczyć, Ŝe w 

przeciągu roku występowały przejściowe problemy płatnicze, zwłaszcza pod koniec roku, 

kiedy to trzeba było spłacić cały kredyt w rachunku bieŜącym. Gmina nie doprowadzała do 

występowania zobowiązań wymagalnych, a w dniu 14 kwietnia zaciągnęła kredyt w Banku 
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PKO S.A. w Opolu na sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetowego w wysokości 

2.000.000 zł na okres jednego roku. Praktycznie w ciągu całego roku korzysta z kredytu w 

rachunku bieŜącym w banku prowadzącym Gminę. W II półroczu, ze względu na kontynu-

owanie wcześniej rozpoczętych inwestycji, podpisano umowę kredytową z ING Bankiem 

Śląskim w Opolu w łącznej wysokości 3.000.000 zł ze spłatą w okresie do 30.04.2013 r. Kre-

dyt zaciągnięto na uzupełnienie brakujących w budŜecie własnych środków na inwestycje: 

remontu drogi gminnej ulicy Górnej w Krapkowicach, przebudowy Krapkowickiego Domu 

Kultury w Krapkowicach oraz budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Mo-

je Boisko – Orlik 2012”. Na koniec roku deficyt wyniósł 2.713.805 zł. Gmina z roku na rok 

obarczana jest dodatkowymi płatnościami, a pokrycie środków z budŜetu państwa jest nie-

wystarczające. Największą bolączką są wydatki na oświatę, jako największa pozycja ogółem 

wydatków. Permanentne obligatoryjne podwyŜki dla nauczycieli nie przedkładają się w więk-

szych 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. W przypadku utrzymywania się niekorzystnej tendencji pozy-

skiwania dochodów, trzeba będzie dalej ograniczać wydatki, w tym majątkowe.  
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