
UZASADNIENIE 

 
do projektu budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok 

 
Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok został przygotowany zgodnie                 

z procedurą uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informa-

cyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwaloną przez Radę Miejską w Krapkowi-

cach w dniu 29 grudnia 2010 r. wraz ze zmianą tejże uchwały z dnia 22 stycznia 2015 r. Pro-

jekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdzia-

ły oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znacze-

nie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. 

Projekt budżetu gminy na rok 2019 zamyka się po stronie dochodów kwotą 89.378.000 zł, 

a po stronie wydatków kwotą 98.924.000 zł. Zaplanowany w budżecie na rok 2019 deficyt 

budżetowy wynosi 9.546.000 zł.  

Główne źródło dochodów gminy stanowią dochody: 

� udziały w PIT/CIT – 21.991.256 zł (24,6 % dochodów ogółem); 

� dotacje celowe (z majątkowymi) – 23.936.826 zł (26,8 % dochodów ogółem); 

� dochody podatkowe i z opłat – 17.697.500 zł (19,8 % dochodów ogółem); 

� subwencja oświatowa – 16.311.551 zł (18,3 % dochodów ogółem); 

� dochody majątkowe – 8.410.000 zł (9,4 % dochodów ogółem); 

 

Głównymi kierunkami wydatków są następujące pozycje: 

� oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – wydatki na pozio-

mie 33.252.700 zł (33,6 % wydatków ogółem);  

� pomoc społeczna wraz z rozdziałem „Rodzina” – wydatki na poziomie 24.796.905 zł 

(25,1 % wydatków ogółem);  

� transport i łączność – wydatki na poziomie 9.703.640 zł (9,8 % wydatków ogółem); 

� administracja publiczna – wydatki na poziomie 11.011.529 zł (11,1 % wydatków ogó-

łem);  

� gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na poziomie 9.722.250 zł    

(9,8 % wydatków ogółem); 

� kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka – wydatki na 

poziomie 5.971.610 zł (6,0 % wydatków ogółem. 

 



 

W 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 18.113.000 zł, częścio-

wo jako kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań. Obejmują m. in.: 

• przebudowę dróg i opracowanie dokumentacji drogowych (8.913.640 zł). Sztandaro-

wą inwestycją jest „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego    

w Krapkowicach”, której umowę podpisano we wrześniu 2018 r. Głównym przedmio-

tem projektu jest adaptacja istniejącego mostu kolejowego do potrzeb ruchu samocho-

dowego bez ingerencji w bieg rzeki Odry pod obiektem. Inwestycja wyszacowana jest 

na 20.673.504 zł. Na inwestycję tę Gmina otrzyma dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w łącznej wysokości 

4.998.535,55 zł oraz ok. 5 mln zł ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Drugą 

znaczącą inwestycją jest Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim w ramach za-

dania pn. "Budowa układu drogowego wraz z  oświetleniem, siecią kanalizacji desz-

czowej i sanitarnej, siecią wodociągową oraz budową kanału technologicznego na te-

renie KSSE podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego 

Dąbrówka i drogi krajowej DK45". Inwestycja znalazła się już w budżecie 2018 roku, 

jednak została przesunięta na lata 2019 – 2020 ze względu na czasowe zawieszenie 

inwestycji w Polsce przez dwóch inwestorów zainteresowanych terenami inwestycyj-

nymi przy budowanej drodze w Rogowie Opolskim. Dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50 % zadania, tj. 5.268.387,30 zł. 

• wykupy działek i praw użytkowania wieczystego - 350.000 zł. W kwocie tej zabezpie-

czono środki w wysokości 247.081 zł w ramach porozumienia z firmą Eneris w spra-

wie rozliczenia nakładów ulepszających. Umowa zawarta na okres do 2021 r. 

• zakupy sprzętu komputerowego (macierzy), dokończenie klimatyzacji pomieszczeń      

w II budynku Urzędu, utworzenie Punktu Obsługi Klienta, modernizacja zasilania 

energetycznego (208.000 zł); 

• wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym: termomodernizację remizy wraz           

z wymianą źródła ciepła na ekologiczne w OSP Steblów, po uzyskaniu dofinansowa-

nia, zakup zestawu elektrohydraulicznego dla OSP Ww Rogowie Op.  (282.500 zł); 

• termomodernizację 2 obiektów szkolnych, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1         

w Krapkowicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kórnicy (1.935.990 zł),    

z dofinansowaniem z RPO WO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.197.067 zł. Zada-

nie miało być zrealizowane w 2018 r., jednak przetarg nie został rozstrzygnięty; 



 

• budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

nr 4 w Krapkowicach (1.200.000 zł); 

• udziały dla spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacje (2.200.000 zł); 

• dofinansowanie mieszkańców do wymiany ogrzewania (120.000 zł); 

• inwestycje oświetleniowe na terenie miasta i sołectw (400.000 zł); 

• udziały dla spółki komunalnej Zakładu Gospodarki Komunalnej ze sprzedaży lokali     

i nieruchomości (200.000 zł); 

• dotacja dla Krapkowickiego Domu Kultury na ocieplenie dachu (150.000 zł); 

• udziały w spółce komunalnej Kryta Pływalnia DELFIN (1.400.000 zł); 

• zakupy sprzętu sportowego i inwestycje w infrastrukturę sportową (98.110 zł); 

• wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 223.666,90 zł. 

 

W projekcie budżetu w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) zaplanowano docho-

dy związane z ustawą o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.900.000 zł, 

w takiej samej wysokości jak po stronie wydatków. W rozdziale 90026 (pozostałe działania 

związane z gospodarką odpadami), obowiązującym od 2019 r. ujęto wydatki związane z ob-

sługą nowo wybudowanych 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 460.000 zł,  

w takiej samej wysokości zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmo-

wi.  

Gmina Krapkowice nie posiada zakładów budżetowych, nie są uzyskiwane również 

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

Przy szacowaniu planu dochodów i wydatków wzięto pod uwagę realizację dochodów 

i wydatków w latach ubiegłych, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2018 roku 

oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2019 rok, w tym: 

� średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 %; 

� wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz 

emerytur i rent – nominalnie o 6,0 %; 

� wzrost udziału gmin we wpływach z PIT z 37,98 w 2018 roku do 38,08 % w 2019 r.; 

� zachowanie na tym samym poziomie wysokości składek ZUS i na FP od wynagro-

dzeń; 

� wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu od      

1 stycznia 2019 roku o 5,0 %. 



 

 

 Ponadto przyjęto następujące założenia na 2019 rok: 

� przyjęto poziom dochodów z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2019 rok – 

planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o 9.903.498 zł,                  

w porównaniu z planem na 2018 rok (116,3 %); 

� stawkę podatku od nieruchomości podwyższono o 1,6 %, stawki pozostałych podat-

ków lokalnych utrzymano na dotychczasowym poziomie; 

� stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie stawek minimal-

nych, aby zatrzymać ucieczkę firm transportowych z Gminy Krapkowice i próbować 

pozyskać nowe firmy; 

� utrzymano na dotychczasowym poziomie planowane stawki w podatku rolnym,         

pomimo zwiększenia średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa 

GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 11 kwartałów, będących 

podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok 52,44 zł na 54,36 zł za 1 dt; 

� dochody majątkowe obejmują sprzedaż kanalizacji sanitarnej spółce komunalnej Wo-

dociągi i Kanalizacje w Krapkowicach w wysokości 2.000.000 zł z jednoczesnym  

zwiększeniem wniesionych wkładów do spółki. W ramach środków unijnych Gmina 

zaplanowała dochody na: 

o rewitalizację starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapko-

wicach w wysokości 393.000 zł,  

o pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na rewita-

lizację starego mostu kolejowego – 500.000 zł, 

o budowę drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim – 2.547.500 zł, 

o budowę ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kilińskiego po śladzie kolejo-

wym do autostrady A4 na osiedlu XXX lecia – 74.800 zł, 

o termomodernizację obiektu PSP nr 1 w Krapkowicach ul. Szkolna 3 i ZSP 

w Kórnicy – 1.197.067 zł, 

o rewitalizację obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów 

obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kul-

turowego oraz naturalnego Krapkowic – 747.473 zł (realizacja zadania 

przewidziana do końca 2018 r, dofinansowanie w 2019 r; 

� w uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano emisję obligacji w wysokości      

12,5 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcze-



 

śniej zaciągniętych zobowiązań. Ze względu na nie wykonanie części zadań inwesty-

cyjnych w 2018 r., część zadań planuje się wykonać w 2019 roku. Dlatego też emisja 

obligacji  w 2018 roku ulegnie zmniejszeniu do 5 – 7 mln zł. Tym samym zmniejszy 

się kwota długu. 

� w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok planuje się emisję obligacji w kwocie 

11,5 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 

9.546.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 

1.954.000 zł. 

  

Dla celów analitycznych i porównawczych przedstawiono projektowane dochody         

i wydatki budżetowe w załącznikach nr 14 i nr 15 do niniejszych objaśnień. W załączniku nr 

14 przedstawiono w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów ich poziom realizacji za             

9 miesięcy 2018 roku, przewidywane wykonanie do końca 2018 roku, planowane kwoty do-

chodów na 2019 rok i wskaźnik procentowy planowanych kwot do przewidywanego wykona-

nia tegorocznego. Załącznik nr 15 obrazuje strukturę kierunkową wydatków budżetowych, 

dostosowaną do wymogów obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w takim samym układzie 

jak w załączniku nr 14, poszerzonym dodatkowo o porównanie projektowanych kwot wydat-

ków do kwot wnioskowanych przez jednostki organizacyjne i o wskaźnik procentowy wyni-

kający z porównania tych kwot. 

W projekcie budżetu na 2019 rok zostały uwzględnione zadania, na które z dużą dozą 

prawdopodobieństwa Gmina uzyska dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W przy-

padku braku dofinansowania bądź nie znalezienia źródła finansowania, zadanie zostanie wy-

cofane z budżetu, bądź przesunięte w czasie.  

Opracowany i przedstawiony projekt budżetu na 2019 rok może być skorygowany 

przed jego uchwaleniem, bądź już po jego uchwaleniu w przypadku zmian dofinansowania 

zadań inwestycyjnych ze środków Budżetu Państwa. Zakres ewentualnych zmian będzie wia-

domy po uzyskaniu od Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz innych dysponentów pań-

stwowych środków budżetowych informacji o ostatecznej wielkości kwot dotacji i subwencji 

dla gminy oraz prognozowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fi-

zycznych. 


