
UZASADNIENIE 

 

do projektu budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok 

 

Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2020 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.,      

20 grudnia 2018 r. oraz 26 września 2019 r. Projekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasy-

fikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na 

bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. 

Projekt budżetu gminy na 2020 r. zamyka się po stronie dochodów kwotą 116.155.000 zł, 

a po stronie wydatków kwotą 135.155.000 zł. Zaplanowany w budżecie na rok 2020 deficyt 

budżetowy wynosi 19.000.000 zł.  

Główne źródło dochodów gminy stanowią dochody: 

▪ dotacje celowe (z majątkowymi) – 40.230.389,61 zł (34,6 % dochodów ogółem); 

▪ udziały w PIT/CIT – 22.369.668 zł (19,3 % dochodów ogółem); 

▪ dochody podatkowe i z opłat – 19.631.040 zł (16,9 % dochodów ogółem); 

▪ subwencja oświatowa – 17.744.527 zł (15,3 % dochodów ogółem); 

▪ dochody majątkowe – 13.455.000 zł (11,6 % dochodów ogółem). 

Dochody majątkowe obejmują: 

▪ sprzedaż kanalizacji sanitarnej spółce komunalnej Wodociągi i Kanalizacje w Krap-

kowicach w wysokości 2.000.000 zł z jednoczesnym  zwiększeniem wniesionych 

wkładów do spółki; 

▪ dofinansowanie Powiatu Krapkowickiego do zadania „Rewitalizacja starego mostu 

kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach” w wysokości 4.000.000 zł; 

▪ dofinansowanie Gminy Gogolin do przygotowania dokumentacji niezbędnej do „Bu-

dowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z dro-

gami dojazdowymi” w wysokości 100.000 zł; 

▪ dotację celową ze środków budżetu Województwa Opolskiego na „Budowę drogi do-

jazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna      

w Gminie Krapkowice” w wysokości 162.058,61 zł; 

▪ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego 

nieruchomości w wysokości 469.425,39 zł; 



 

▪ dotację celową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach RPO Wo-

jewództwa Opolskiego i z Budżetu Państwa na „Rewitalizację starego mostu kolejo-

wego oraz parku miejskiego w Krapkowicach” w wysokości 4.800.865 zł; 

▪ dotację celową w ramach RPO Województwa Opolskiego na zadanie „Budowa ciągu 

pieszo – rowerowego od ul. Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na 

osiedlu XXX lecia – działanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opol-

skiej” w wysokości 695.585 zł; 

▪ dotację celową w ramach RPO Województwa Opolskiego na „Termomodernizację 

wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapko-

wice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy” w wysokości 1.197.066 zł. 

 

Głównymi kierunkami wydatków są następujące pozycje: 

▪ pomoc społeczna wraz z rozdziałem „Rodzina” – wydatki na poziomie 39.577.200 zł 

(29,3 % wydatków ogółem); 

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

mie 36.616.850 zł (27,0 % wydatków ogółem);  

▪ transport i łączność – wydatki na poziomie 24.515.000 zł (18,1 % wydatków ogółem); 

▪ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na poziomie 12.443.700 zł    

(9,2 % wydatków ogółem); 

▪ administracja publiczna – wydatki na poziomie 11.576.100 zł (8,6 % wydatków ogó-

łem);  

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

poziomie 6.134.474 zł (4,5 % wydatków ogółem. 

W 2020 roku zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 32.555.000 zł, częścio-

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

• przebudowę dróg i opracowanie dokumentacji drogowych (23.420.000 zł). Sztanda-

rową inwestycją jest „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego    

w Krapkowicach”. Głównym przedmiotem projektu jest adaptacja istniejącego mostu 

kolejowego do potrzeb ruchu samochodowego 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 5 mln zł ze Starostwa Powiatowe-

go w Krapkowicach. Drugą znaczącą inwestycją jest Budowa ciągu pieszo – rowero-

wego łączącego Halę Widowisko – Sportową w Krapkowicach z osiedlem XXX-lecia 



 

(po starym śladzie kolejowym) wraz z dwoma stanowiskami park & bike & ride. Pod-

pisana umowa opiewa na 1.053.637 zł, z dofinansowaniem w wysokości 695.585 zł. 

Na budowę dróg wewnętrznych gminnych na Osiedlu Kwiatów zaplanowano 

1.700.000 zł. Na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ul. Opolskiej          

w Krapkowicach zaplanowano przekazać dla Miasta Opole dotację w wysokości 

1.000.000 zł. 

• wykup działek i praw użytkowania wieczystego - 400.000 zł. W kwocie tej zabezpie-

czono środki w wysokości 247.100 zł w ramach porozumienia z firmą Eneris w spra-

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

• zakup sprzętu komputerowego, w tym nowego serwera wraz z całkowitą przebudową 

sieci komputerowej w budynkach Urzędu – 600.000 zł; 

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

z wymianą źródła ciepła na ekologiczne w OSP Steblów – 150.000 zł; 

• termomodernizację 2 obiektów szkolnych, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1         

w Krapkowicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kórnicy (2.000.000 zł),    

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

nie jest przesuwane od 2018 r., ze względu na brak ofert przetargowych. Poza tym 

planuje się wymienić źródła ogrzewania w kilku placówkach oświatowych wraz         

z przyłączem gazu w wysokości 372.000 zł. W Przedszkolu Publicznym nr 2 w Krap-

kowicach nakazane jest przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej dostosowanie 

budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Zadanie realizowane będzie eta-

pami, w 2019 r. w wysokości 100.000 zł, w 2020 – 190.000 zł; 

• wydzielenie wewnętrznej klatki schodowej, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego      

w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie decyzji Komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej (150.000 zł); 

• udziały dla spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacje (2.000.000 zł); 

• dofinansowanie mieszkańców do wymiany ogrzewania (120.000 zł); 

• inwestycje oświetleniowe na terenie miasta i sołectw (200.000 zł); 

• udziały dla spółki komunalnej Zakładu Gospodarki Komunalnej ze sprzedaży lokali     

i nieruchomości (150.000 zł); 

• udziały w spółce komunalnej Kryta Pływalnia DELFIN (1.500.000 zł); 

• zakupy sprzętu sportowego i inwestycje w infrastrukturę sportową (54.000 zł); 

• wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 300.000 zł. 



 

W projekcie budżetu zaplanowano dochody i wydatki związane z ustawą o  utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach w wysokości 5.800.000 zł, z przeksięgowaniem na ko-

niec roku wydatków na wynagrodzenia osób pracujących w tym systemie.  

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 430.000 zł.  

W tej samej wysokości zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających        

z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o prze-

ciwdziałaniu narkomani.  

Dochody ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 

81.600 zł, natomiast wydatki w wysokości 230.000 zł, w tym 120.000 zł na dofinansowanie 

mieszkańców Gminy do wymiany ogrzewania na ekologiczne.  

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 2019 roku 

oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2020 rok, w tym: 

▪ średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,5 %; 

▪ dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej –  

6,0 %; 

▪ wzrost udziału gmin we wpływach z PIT z 38,08 w 2019 roku do 38,16 % w 2020 r.; 

▪ obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc.; 

▪ wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat; 

▪ podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników; 

▪ 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 % i od 01 września 2019 r. o 9,8 %. 

 

 Ponadto przyjęto następujące założenia na 2020 rok: 

▪ stawki podatku od nieruchomości dla gruntów podwyższono w przedziale od 0,05 zł 

do 0,09 za 1 m2 powierzchni, a dla budynków od 0,08 zł do 1,76 zł za 1 m2 po-

wierzchni użytkowej; 

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

nych, aby zatrzymać ucieczkę firm transportowych z Gminy Krapkowice i 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 2020 rok 54,36 zł na 58,46 zł za 1 dt; 

▪ w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok planuje się emisję obligacji w kwocie 

22,0 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 

19.000.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 

3.000.000 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 2019 roku, przewidywane wykonanie do końca 2019 roku, planowane kwoty do-

chodów na 2020 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 2020 rok zostały uwzględnione zadania, na które z dużą dozą 

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

padku braku dofinansowania, np. z tytułu nie wyłonienia wykonawcy zadania, bądź nie znale-

zienia źródła finansowania, zadanie zostanie wycofane z budżetu, bądź przesunięte w czasie.  

Opracowany i przedstawiony projekt budżetu na 2020 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. 


