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INFORMACJA 

o przebiegu  wykonania budŜetu gminy Krapkowice 

 za  2009 rok 
 
 
 
 BudŜet gminy Krapkowice na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji 

w dniu 17 grudnia 2008 roku i zamykał się kwotą 49.860.820 zł po stronie dochodów oraz 

kwotą 59.842.520 zł po stronie wydatków zawierając planowany deficyt budŜetowy w kwocie 

9.981.700 zł.  

Na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego przeznaczono środki z planowanych 

do zaciągnięcia kredytów i poŜyczek na rynku krajowym w łącznej kwocie 8.631.700 zł, oraz 

wolnych środków na rachunku bieŜącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜy-

czek z lat ubiegłych w kwocie 2.600.000 zł, natomiast na spłatę rat kapitałowych kredytów        

i poŜyczek zaciągniętych w latach poprzednich przewidziano kwotę 1.250.000 zł. 

 W okresie całego roku Rada Miejska 9-krotnie oraz Burmistrz Krapkowic 26-krotnie 

dokonywali zmiany budŜetu, który na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknął się planowanymi 

dochodami w kwocie 50.050.634 zł, wydatkami w kwocie 59.269.538 zł i deficytem budŜeto-

wym w kwocie 9.218.904 zł. W wyniku dokonanych zmian budŜetu gminy poziom planowa-

nych dochodów zwiększył się o 0,4%, a wydatków zmniejszył się o 1,0% i deficytu o 7,4%.  

 

ZMIANY DOCHODÓW 

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

o 1.034.895 zł, na co składa się: 

1. w rozdziale 01010 wzrost o 720.194 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa ka-

nalizacji sanitarnej w Steblowie – III etap”, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-

nego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego 2004-2006. Inwestycja została przeprowadzona w latach 2005-2006 i pochłonęła 

ogółem 4.444.198 zł.  

2. w rozdziale 01095 wzrost o 314.701 zł, przeznaczonych 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 województwa opolskiego; 

W dziale 600 Transport i łączność zmniejszeniu uległ plan pierwotny o 522.104 zł, w związku 

ze zmniejszeniem kwoty remontu drogi gminnej ul. śeromskiego w Krapkowicach; 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan pierwotny dochodów uległ zwiększeniu            

o 365.500 zł, w związku ze zwiększoną sprzedaŜą majątku gminnego; 
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W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie po-

siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan pierwotny do-

chodów zwiększył się o 233.854 zł, na co wpływ miał wzrost wpływów podatków lokalnych 

(podatku od środków transportowych o 65.000 zł, podatku od spadków i darowizn o 143.500 

zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 190.000 zł);zmniejszeniu planu uległy wpływy    

z opłaty skarbowej (o 160.000 zł); 

W dziale 758 RóŜne rozliczenia plan pierwotny skorygowany został o 110.337 zł, na co 

wpływ miało zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 22.688 zł oraz części wy-

równawczej subwencji ogólnej o 87.657 zł; 

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan dochodów zwiększył się o 158.885 zł; do planu 

wprowadzono dochody związane z dofinansowaniem projektów dla szkół w ramach Progra-

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Programem objęto Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach, Publiczną 

Szkołę Podstawową w śywocicach, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opol-

skim, Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach i Publiczną Szkołę Podstawową nr 4   

w Krapkowicach; 

W trakcie roku 2009 uległy zmianie przepisy o dofinansowaniu pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników; w planie pierwotnym na ten cel zaplanowano 

139.407 zł. Faktycznie poniesione koszty kształcenia w roku 2009 podlegają refundacji ze 

środków Funduszu Pracy; 

W dziale 852 Pomoc społeczna plan w ciągu roku zwiększono o 197.790 zł. Zwiększeniu 

uległy dochody w rozdziałach 85203 Ośrodki wsparcia, 85219 Ośrodki pomocy społecznej     

i 85295 Pozostała działalność. W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia kwotę 80.000 zł otrzy-

mano na montaŜ windy dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomo-

cy; 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody uległy zwiększeniu o 157.629 zł,    

w tym w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 148.428 zł z tytułu dofinansowania 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz 14.660 zł jako do-

tacja na zakup podręczników dla uczniów; 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowane dochody uległy zmniejszeniu o 1.342.660 zł. 

Są to środki zaplanowane na budowę krytej pływalni w Krapkowicach. 

 

Wykonanie planu dochodów budŜetowych w 2009 roku wyniosło 98,7% planu rocz-

nego. Główną pozycją nie wykonania planu są udziały gminy w podatku dochodowym od 

osób fizycznych, 1.013.619 zł. Przyczyn niskich wpływów udziałów w podatku dochodowym 

od osób fizycznych naleŜy dopatrywać w zbyt optymistycznym planowaniu tychŜe wpływów 

przez Ministerstwo Finansów, mając na względzie obniŜenie progów podatkowych oraz skut-



 3 

ki zwiększonego bezrobocia w kraju, spowodowanego perturbacjami na rynkach światowych, 

w tym w Polsce. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są wyŜsze od planowa-

nych o prawie 118 tys. zł (12,3 %). Pobór podatków lokalnych od osób fizycznych zwiększył 

pierwotny plan o blisko 400 tys. zł, głównie w pozycjach podatku od środków transportowych, 

podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.  

Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na terenie Gminy 

Krapkowice wyniosły 101,6 % zaplanowanych wpływów. W roku 2009 następował stopniowy 

spadek cen nieruchomości, a tym samym zaniechanie inwestowania. O ile prywatni inwesto-

rzy zakupywali działki, to osoby prawne unikały transakcji zakupowych.   

Analizując realizację dochodów budŜetowych naleŜy stwierdzić, Ŝe działania Rady 

Miejskiej i Burmistrza Krapkowic są podejmowane w celu rozwoju przedsiębiorczości na te-

renie gminy oraz ze względu na interes społeczny i sytuację podatników. Skutki obniŜenia 

górnych stawek podatkowych w 2009 roku wyniosły 2.129.923 zł, a skutki udzielonych ulg      

i zwolnień, wynikających z uchwał podatkowych wyniosły 173.446 zł.  Decyzją Burmistrza 

umorzono zaległości podatkowe w wysokości 418.428 zł (w tym 74.421 zł podatku od środ-

ków transportu w stosunku do upadłej firmy Spółka Akcyjna Otmęt, na podstawie postano-

wienia Sądu Rejowego w Opolu).  

 

ZMIANY WYDATKÓW 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków zwiększył się o 598.677 zł. Na infrastruk-

turę wodociągową i sanitacyjną wsi zwiększono wydatki o 279.538 zł, zwiększając wydatki 

majątkowe na opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnych w sołectwach.  

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zwrot części podat-

ku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla rolników. 

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono plan wydatków o 612.880 zł, przeznaczając 

środki na remonty dróg.  

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków zmniejszono o 137.300 zł, zmniej-

szając głównie wydatki majątkowe na zakup nieruchomości.  

W dziale 710 Działalność usługowa, zmniejszono plan w rozdziale 71004 Plan zagospoda-

rowania przestrzennego (o 48.000 zł), oraz w rozdziale 71035 Cmentarze (o 25.000 zł). 

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków o 180.000 zł, głównie       

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).  

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa plan zwiększono           

o 51.000 zł. Z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach podpisano umowę na dodatkowe 

patrole na terenie miasta, w wysokości 20.000 zł. Zwiększono wydatki na Ochotnicze StraŜe 

PoŜarne o 77.800 zł, na co wpływ miały roboty inwestycyjne budowy i przebudowy remiz 

straŜackich i budowa budynku garaŜowego w Kórnicy, śywocicach i Rogowie Opolskim.          
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W związku nie wystąpieniem w 2009 roku zagroŜeń kryzysowych zmniejszono wydatki na 

zarządzanie kryzysowe o 50.000 zł. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków zwiększono o 730.418 zł. Wzrost wydat-

ków dotyczył wynagrodzeń (o 429.519 zł) i pozostałych wydatków bieŜących (337.295 zł). 

W dziale 852 Pomoc społeczna wzrost planu wydatków wyniósł 350.171 zł i wystąpił głównie 

w Środowiskowym Domu Samopomocy, ze względu na montaŜ windy dla niepełnospraw-

nych.  

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wzrost planu wydatków wyniósł 

97.632 zł; zmniejszeniu uległy wydatki inwestycyjne (o 388.510 zł), a wzrost zanotowano      

w pozostałych wydatkach bieŜących (o 469.142 zł). Wzrost planu dotyczył wydatków na 

oczyszczanie miast i wsi (163.600 zł), pozostałej działalności (125.000 zł) 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan w ciągu roku wzrósł o 129.000 

zł, w tym głównie w dotacji dla Krapkowickiego Domu Kultury (o 94.000 zł). Kwotę 35. 000 zł 

przeznaczono na dotacje na remonty zabytkowych kościołów na terenie Krapkowic i Rogowa 

Opolskiego. 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan zmniejszono w stosunku do pierwotnego               

o 1.906.072 zł, w tym głównie w pozycji inwestycji budowy krytej pływalni w Krapkowicach. 

Ogółem plan wydatków budŜetowych w ciągu roku 2009 zmniejszył się o 572.982 zł.  

 

 Plan wydatków budŜetowych wykonano w 98,7%. W strukturze wydatków inwestycje 

stanowią 24,2 % ogółem wydatków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 

37,8 %, dotacje 4,9 %, obsługa długu 0,2 %, a wydatki pozostałe bieŜące 32,9 % Szczegó-

łową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 i 3a informacji. 

Głównym zadaniem inwestycyjnym Gminy była budowa krytej pływalni, rozpoczęta    

w październiku 2007 roku. W obiekcie mieszczą się dwie niecki basenowe, jedna o wymia-

rach 25 x 12,5 m, dostosowana do uŜytku przez osoby niepełnosprawne oraz druga o wy-

miarach 15,9 x 4,7 m, do której doprowadzona jest zjeŜdŜalnia rurowa. WaŜnym elementem 

wyposaŜenia obiektu jest wanna do hydromasaŜu, zespół saun: mokra i sucha. Całość do-

pełniają trybuna basenu sportowego, pomieszczenia szatniowo-sanitarne, recepcja, po-

mieszczenia techniczne. Uroczyste otwarcie basenu nastąpiło 8 stycznia 2010 roku. Obiek-

tem zarządza powołany do Ŝycia 10 lipca bieŜącego roku Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy 

Krapkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 

16,9 mln zł, w tym dokumentacja – 224 tys. zł, roboty budowlane – 15.614,9 tys. zł, koszty 

pozostałe jak nadzory, odsetki od zaciągniętego kredytu, koszty rozruchu wyniosły 1.061,1 

tys. zł. Zadanie sfinansowano częściowo z kredytu w wysokości 13 mln zł. oraz środków po-

chodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości łącznej 740 tys zł (w roku 

2009 – 657.341 zł). 
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W sierpniu 2008 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-

magazynowym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kórnicy wraz z łącznikiem pomiędzy 

istniejącym budynkiem szkoły a nowym budynkiem sali. Powstała sala ćwiczeń o wymiarach 

24 x 12 m. Inwestycję zakończono w sierpniu 2009 r., a całkowity koszt zadania wyniósł 

1.372,3 tys. zł. (w roku bieŜącym 599,2 tys. zł), w tym roboty budowlane 1.304 tys. zł.  

W ubiegłym roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej dzielnicy Otmęt w częściach do-

tychczas nieskanalizowanych, obejmujących ulice: Karola Miarki, 3 Maja, Mickiewicza, Dam-

bonia i Działkową. Po wykonaniu w ubiegłym roku kolektora sanitarnego na ulicy Dambonia, 

w bieŜącym połoŜono 2.819 mb sieci, wybudowano 3 kompletne przepompownie i 312 przy-

kanalików do 56 posesji. Z oszczędności na tej inwestycji dodatkowo wykonano kanalizację 

przy ul. Szkolnej w Krapkowicach. Inwestycja pochłonęła 2.133.956 zł (w roku bieŜącym 

2.046 tys. zł).  Na inwestycję zaciągnięto poŜyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 1.317 tys. zł. 

Do skanalizowania pozostaje obszar w Krapkowicach w rejonie ulic Kozielskiej, Sądowej, 

Rodzinnej, Młyńskiej i Parkowej. Obszar ten wraz z sołectwami śywocice, Pietna, Ściborowi-

ce, Nowy Dwór i Kórnica jest przeznaczony do skanalizowania w ramach „Aglomeracji Krap-

kowice”, do której, oprócz naszej gminy, wchodzą gminy Gogolin i Strzeleczki. „Aglomeracja 

Krapkowice” została rozporządzeniem Wojewody Opolskiego zarejestrowana w Urzędzie 

Wojewódzkim. Dzięki temu moŜliwe jest staranie się o dofinansowanie w ramach pomocy 

unijnej ze środków Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013 z Programu Operacyjnego In-

frastruktura i Środowisko. Jednym z najwaŜniejszych warunków niezbędnych do przygoto-

wania wniosku o dofinansowanie jest posiadanie aktualnych dokumentów projektowych         

z waŜnymi pozwoleniami na budowę i aktualnymi kosztorysami inwestorskimi. Na dzień dzi-

siejszy gmina posiada aktualne dokumentacje dla miejscowości Kórnica, Ściborowie, śywo-

cice, Pietna i Krapkowice. Do tej pory wydatkowano kwotę 615,2 tys. zł, w tym w roku bieŜą-

cym 384,2 tys. zł. Całość inwestycji naszej gminy w ramach „Aglomeracji Krapkowice” osza-

cowano na 62,7 mln zł. 

 

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki wykonano w 98,5 %. Poza inwestycją 

kanalizacji sanitarnej, największą pozycją wydatkową są środki przeznaczone na działalność 

pozostałą, na którą składają się wydatki na organizację doŜynek gminnych, usługi weteryna-

ryjne, leczenie i sterylizacja bezdomnych zwierząt, konserwacja rowów gminnych (29.289 zł), 

a takŜe składki gminy do Związku Gmin Aqua Silesia (27.470 zł). 

W dziale Transport i łączność planowane wydatki wykonano w 97,5 %. Na bieŜący rok za-

planowano remont drogi gminnej ulicy śeromskiego w Krapkowicach w kwocie 1.457,3 tys. 

zł. Inwestycja jest częściowo sfinansowana z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie bu-

dŜetowej na 2009 rok, przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych re-
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alizowanych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011. Umową z 2 czerwca Gmina Krapkowice otrzymała z Urzędu Woje-

wódzkiego dotację w wysokości do 477.896 zł. Ogółem wykonano 12.774 m2 nawierzchni      

z asfaltobetonu oraz chodnik z kostki brukowej betonowej. Kolejnym zadaniem inwestycyj-

nym było wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na odcinku 500 mb drogi do terenów inwe-

stycyjnych ulicy Limanowskiego w Krapkowicach (wydatek 187.718 zł). Poza tym skupiono 

się przede wszystkim na remontach cząstkowych dróg gminnych, wykonując niezbędne re-

monty.  

Z większych wydatków na drogi publiczne gminne to: 

� Remont nawierzchni parkingu przy Urzędzie Skarbowym w Krapkowicach (50.557 zł); 

� Remont nawierzchni ulicy Polnej w Dąbrówce Górnej (46.743 zł); 

� Remont ulicy Granicznej w Dąbrówce Górnej (48.831 zł); 

� Remont chodnika przy ulicy Krasickiego i Hotelowej w Krapkowicach (42.778 zł); 

� Remont  nawierzchni bitum. ulicy Kozielskiej i Krasińskiego w Krapkowicach (20.695 zł); 

� Remont drogi ulicy Kolejowej w Krapkowicach (18.007 zł); 

� Remont drogi ulicy Jagiellońskiej w Krapkowicach (124.958 zł); 

� Remont drogi gruntowej przy ulicy Łąkowej w Gwoździcach (24.372 zł ); 

� Remont ulicy Parkowej w Rogowie Op. (32.231 zł); 

� Modernizacja schodów Ŝelbetowych ulicy PrzybrzeŜnej w Krapkowicach (64.975 zł); 

� Remont chodnika i muru oporowego przy cmentarzu przy ulicy 3 Maja w Krapkowicach 

(107.173 zł); 

� Remont ulicy Działkowej w Krapkowicach (65.986 zł); 

� Remont ulicy Pstrowskiego wraz z kanalizacją deszczową w Krapkowicach (85.737 zł); 

� Wykonanie wjazdu i chodnika do Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrówce G. (32.014 zł); 

� Przebudowa chodnika i ulicy Szkolnej w Krapkowicach (104.111 zł); 

� Remont dróg przy Osiedlu XXX-lecia 15 w Krapkowicach (75.435 zł). 

 

Na zakup, montaŜ i naprawę znaków drogowych na terenie miasta i gminy przeznaczono 

72.580 zł. 

Na terenie miasta zainstalowanych jest 9 parkometrów. Na ich obsługę wydatkowano     

w br. 131.760 zł, przy wpływach z parkometrów w wysokości 238.509 zł. 

 

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki wykonano w 95,1 %. W bieŜącym 

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

strowanie jej Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowemu ZGM w Krapkowicach. W bieŜą-

cym roku wydatki na ten cel wyniosły 22 tys. zł. Koszty wyceny lokali, głównie pod sprzedaŜ 

wyniosły 26,6 tys. zł., geodezyjne podziały działek 27,3 tys. zł  W lutym Gmina przejęła nie-
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odpłatnie most kolejowy nad rzeką Odrą, który w przyszłości moŜna wykorzystać pod prze-

prawę kołową. W ubiegłym roku oddano do uŜytku nowo wybudowany obiekt z 16 lokalami 

socjalnymi, dzięki czemu część rodzin w trudnej sytuacji finansowej znalazło mieszkanie. 

Tylko w ubiegłym roku gmina zapłaciła 18.541 zł tytułem odszkodowania MSM Zjednoczenie 

w Krapkowicach za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych osób z prawomocnymi 

wyrokami eksmisyjnymi. Dla porównania w bieŜącym roku wydatki te pochłonęły 8.104 zł. 

W dziale Działalność usługowa planowane wydatki wykonano w 97,7 %.  

W dziale Administracja publiczna planowane wydatki wykonano w 97,9 %. Wydatki te stano-

wią 9,7 % ogółem wydatków. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 70,0 % wydatków na ad-

ministrację. Wynagrodzenie 21 radnych i 11 sołtysów (rozdział 75022) to wydatek w wysoko-

ści 271.145 zł. Aktualnie w Urzędzie zatrudnionych jest, w przeliczeniu na pełne etaty,         

57 osób. 

Z waŜniejszych wydatków administracyjnych wymienić moŜna:  

- zakup sprzętu informatycznego wraz z podzespołami (97.048 zł); 

- obsługa informatyczna, usługi serwisów baz danych, usługi programowe (131.647 zł); 

- usługi porządkowe w urzędzie (59.514 zł); 

- usługi pocztowe (56.064 zł); 

- obsługa prawna (42.456 zł); 

- zakup materiałów biurowych i druków (49.171 zł); 

- szkolenia pracowników (43.791 zł); 

- ryczałty samochodowe (41.451 zł). 

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 275.592 zł. Gros wydatków to 

opłaty za przynaleŜność do stowarzyszeń. PrzynaleŜność Urzędu do Stowarzyszenia Gmin 

Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku to 10.950 zł, opłata za członkostwo w Związku 

Międzygminnym „Czysty region” to 84.192 zł, w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny to składka 

roczna w wysokości 24.506 zł, a w Krapkowickim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarki         

i Promocji 2.432 zł. 

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa planowane wydatki wykona-

no w 93,7 %.  W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.      

W bieŜącym roku rozpoczęto budowę budynku garaŜowego 2-stanowiskowego przy OSP    

w Kórnicy. Wydatkowano 38,2 tys. zł na prace projektowe i zakup materiałów, natomiast pra-

ce budowlane straŜacy wykonują we własnym zakresie. Wydatki na przebudowę i moderni-

zację remizy OSP w śywocicach wyniosły 26,8 tys. zł, a na dokumentację projektową mo-

dernizacji remizy OSP w Rogowie Op. 6.600 zł.  

Gmina partycypowała w zakupie cięŜkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komen-

dy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Krapkowicach, asygnując na ten cel 50.000 zł.  
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Wydatki na straŜ miejską wyniosły 167.158 zł (98,2 % planu), a na etacie jest 2 funkcjonariu-

szy straŜy miejskiej. W 2009 roku zaplanowano na zarządzanie kryzysowe 50 tys. zł, nie 

ponosząc w 2009 roku Ŝadnych wydatków. 

W dziale Obsługa długu publicznego planowane wydatki wykonano w 100,0 %. Wykaz za-

dłuŜenia bankowego i w WFOŚiGW w Opolu przedstawia tabela nr 5.  

W dziale Oświata i wychowanie planowane wydatki wykonano w 98,7 %. Dział Oświata         

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

nych wydatków zajmują najwyŜszy odsetek wydatków, wynoszący 36,2 %. Na terenie gminy 

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

przedszkolnych. W roku szkolnym 2008/2009 w szkołach i gimnazjach pracowało 196 na-

uczycieli pełnozatrudnionych. W szkołach stowarzyszeniowych pracowało 15 nauczycieli na 

10,6 etatu.  

Główną inwestycją przeprowadzoną w szkołach była budowa sali gimnastycznej przy Pu-

blicznej Szkole Podstawowej w Kórnicy (obecnie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kórnicy) 

o łącznej wartości 1.372.257 zł, w tym w roku 2009 na tę inwestycję przekazano 599.215 zł. 

Pozostałe inwestycje to zakupy sprzętu informatycznego, projektora z ekranem, maszyn 

czyszczących do podłogi, wyposaŜenia kuchni w przedszkolach oraz zakup instalacji monito-

ringu. W bieŜącym roku wyremontowano dach na budynku Szkoły Podstawowej w Steblowie 

w wysokości 130,4 tys. zł, oraz na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapko-

wicach (156.276 zł). W Przedszkolu Publicznym nr 2 i 6 w Krapkowicach za kwotę 155 tys. zł 

dostosowano pomieszczenia do uruchomienia po jednym oddziale. Stan techniczny  placó-

wek oświatowych ulega systematycznej poprawie.  

 

Relację między dochodami a wydatkami w oświacie przedstawia poniŜsza tabela: 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

Dochody: 12.889.590 13.451.804 14.016.456 

Część oświatowa subwencji ogólnej 10.794.471 11.424.370 12.244.352 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 221.531 253.254 - 

Część równowaŜąca subwencji ogólnej - - 219.970 

Dochody działu 801    1.267.806 1.482.795 1.377.004 

Dochody działu 854    605.782 291.385 175.130 

Wydatki: 18.626.117 20.102.821 21.143.451 

Wydatki działu 801 17.047.402 18.871.253 20.228.819 

Wydatki działu 854    1.578.715 1.231.568 914.632 

Udział dochodów w wydatkach 69,2 % 66,9% 66,3% 
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W bieŜącym roku poziom pozyskiwania dochodów odbiegał dość znacznie od poziomu wy-

datków na oświatę i wychowanie (tendencja spadkowa). O ile dochody, w porównaniu z ubie-

głym rokiem, wzrosły o 564,6 tys. zł, to wydatki wzrosły o 1.040,6 tys. zł. Mniejsze wpływy są 

głównie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, spadek o 348,8 tys. zł, w porównaniu      

z rokiem ubiegłym. Mniejsze dochody wynikają z nie ujmowała w bieŜącym roku dotacji i wy-

datków na kształcenie młodocianych w budŜecie; wydatki te podlegają refundacji ze środków 

Funduszu Pracy, tym samym ujmowane są pozabudŜetowo. ObciąŜenie wydatków na oświa-

tę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą z innych źródeł wyniosło 33,7 %.      

Z jednej strony spada ilość uczniów w szkołach, zwiększa się odsetek otrzymanej subwencji 

oświatowej, z drugiej – pomimo dyscyplinowania wydatków, gwałtownie wzrastają płace na-

uczycieli, nie mające odzwierciedlenia w dynamice wzrostu subwencji. W 2009 roku płace 

nauczycieli wyniosły 9.006,3 tys. zł. Oznacza to, Ŝe otrzymywana subwencja oświatowa w 

pełni pokrywa wynagrodzenia. Większość jednak pozostałych wydatków bieŜących, w tym  

remonty i inwestycje gmina zmuszona jest pokrywać z własnych środków finansowych.  

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowane wydatki wykonano w 100,0 %. Prawie cała kwota 

wydatków skierowana jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Działania wynikające z zadań 

ustawowych są realizowane corocznie w szerokim zakresie przez Gminną Komisję Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych i zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Narkoty-

kowych. Całorocznie wspierany jest Klub Abstynenta, który działa w Krapkowicach od 24 lat. 

Na spotkania uczęszcza około 170 osób, w tym na Al-Anon – 70 osób. Gminna komisja fi-

nansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzaleŜnionych, niezaradnych Ŝyciowo, osób z margi-

nesu społecznego, z której korzysta średnio 148 osób.  

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane wydatki wykonano w 99,8 % i stanowią 15,8 % 

ogółem wydatków gminy. Wydatki te są częściowo pokrywane z dochodów uzyskiwanych    

w ramach prac zleconych gminie. 

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki wykonano 

w 100,0 %. Obejmują głównie wydatki dokonywane przez Warsztat Terapii Zajęciowej           

w Krapkowicach, dofinansowane w 46,0 % przez Starostwo Powiatowe w  Krapkowicach. 

W dziale Gospodarka komunalna planowane wydatki wykonano w 98,5 %, z tego wydatki 

majątkowe w 100,0%. Poza inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej w częściach nie skana-

lizowanych miasta Krapkowice dzielnicy Otmęt, opisaną powyŜej, w dziale tym wykonano 

budowę oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych ulic Tulipanów, RóŜana, Azalii, Mimo-

zy i Bławatków (ogółem 66.237 zł). Z roku na rok coraz większe nakłady naleŜy poczynić na 

oczyszczanie miast i wsi (920.652 zł), utrzymanie terenów zielonych w miastach i sołectwach 

(561.061 zł) oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg, które pochłonęły 1.369.392 zł.  
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W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki wykonano         

w 99,5 % i obejmują głównie dotacje dla Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach oraz 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach. W bieŜącym roku rozpoczęto prace 

projektowe przy inwestycji „Podniesienia standardu świadczonych usług kulturowych w re-

gionie poprzez przebudowę Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach”. W bieŜącym 

roku wydatkowano 57,8 tys. zł, a całość inwestycji oszacowano na 2,6 mln zł, z realizacją w 

2010 roku. W sierpniu podpisano umowę z Województwem Opolskim na dofinansowanie w 

formie refundacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na rozwój kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Umowa opiewa na kwotę 

2.221,8 tys. zł. 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowane wydatki wykonano w 98,7 %, w tym inwe-

stycję budowy krytej pływalni w 99,0 %, wydatkując kwotę 8.635,3 tys. zł. W rozdziale 92605 

planowane wydatki wykonano w 95,1 %. W bieŜącym roku przekazano kwotę 152,0 tys. zł  

dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Opłaty za korzystanie z hali sportowej 

obciąŜyły budŜet w wysokości 59.782 zł. Pozostałe wydatki to organizacja Krapkowickiego 

Biegu Ulicznego, finał wojewódzki Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2009, Trójbój Lek-

koatletyczny, finał wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt, finał wojewódzki Mały Olimpijczyk, 

XVII Halowy Turniej Piłki NoŜnej Trampkarzy i Juniorów o Puchar Burmistrza, zawodów 

wędkarskich. 

Ogólny stan naleŜności gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 5.509.073 zł (na 

podstawie sprawozdania Rb-N). Stan naleŜności ze sprawozdania Rb-27s wynosi 6.651.387 

zł, w tym naleŜności wymagalnych 4.238.652 zł. RóŜnice wynikają ze zmiany zasad spra-

wozdawczości od 2009 roku. Uwzględniając strukturę naleŜności ogółem to 44,9 % stanowi 

podatek od nieruchomości. W skład naleŜności wymagalnych wchodziły głównie zaległości 

podatkowe w kwocie 3.322.434 zł. W stosunku do roku ubiegłego stan naleŜności ogółem 

uległ zwiększeniu o 2.313.541 zł, naleŜności wymagalne uległy zmniejszeniu o 32.891 zł.  

Stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 18.350.493 zł  i stanowił w całości zobowiązania          

z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek. Na budowę krytej pływalni zaciągnięto w Banku 

Ochrony Środowiska w Opolu, łącznie w latach 2008 i 2009 kwotę 13 mln zł ze spłatą do 

lutego 2018 roku. W kwietniu br. zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Opolu poŜyczkę na budowaną kanalizację sanitarną w dzielnicy 

Otmęt w Krapkowicach w wysokości 1.316.528 zł. Do spłaty pozostały poza tym dwie po-

Ŝyczki w WFOŚiGW w Opolu na wybudowane wcześniej kanalizacje sanitarne w Dąbrówce 

Górnej i Steblowie. Łączna kwota zadłuŜenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜy-

czek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z naleŜnymi od nich odsetkami na ko-

niec roku wynosi 21.044.465 zł i stanowi 42,3 % uzyskanych dochodów budŜetowych, tym 
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samym nie przekracza ustawowego limitu zadłuŜenia określonego na 60% w art. 170 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych. W kwocie odsetek znaczną pozycję stanowią planowane do 

spłaty odsetki od kredytu na budowę krytej pływalni (2.435.225 zł). Gmina nie była obciąŜona 

zobowiązaniami wymagalnymi. 

Zaplanowaną pierwotnie kwotę dotacji celowych na zadania zlecone zwiększono w ciągu 

roku o 280.388 zł, w tym głównie w pozycji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (kwota 314.701 zł). Zmniejszeniu 

uległy dochody w dziale 852 Pomoc społeczna (o 72.303 zł). W ramach zadań zleconych 

wydatkowano 100,0 % uzyskanych dochodów.  

Zadania powierzone obejmują dotację z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie  dzia-

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

 

W budŜecie na 2009 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji  w wysokości 

2.866.992 zł, w tym dla instytucji kultury 1.780.000 zł, a dla stowarzyszeniowych szkół pod-

stawowych w Steblowie i śuŜeli kwotę 598.600 oraz 488.392 zł dla innych podmiotów. Wy-

konanie planu dotacji z budŜetu gminy przedstawiają załączniki nr 9 i 9a.  

 

 Oceniając sytuację finansową gminy w okresie 2009 roku naleŜy zaznaczyć, Ŝe nie 

wystąpiły problemy z terminową realizacją bieŜących zobowiązań, głównie dzięki zachowa-

niu właściwych relacji między dokonywanymi wydatkami a uzyskiwanymi dochodami i przy-

chodami budŜetowymi. W roku 2009 Gmina spłaciła 1.250.000 zł poŜyczek w WFOŚiGW        

w Opolu.  
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