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Morze możliwości 
 

Kiedy za oknem sza-
ruga, a słońce już tak chętnie 
nie zagląda w nasze okna, 
często chodzimy rozdrażnieni, 
trudno nam się skoncentrować 
i powoli tracimy zapał do pra-
cy. Widmo kapryśnej pogody 
sprawia, że większość czasu 
spędzamy przed telewizorem, 
a nasze dziecko wciąż pow-
tarza „nudzę się”. 

Aby temu zapobiec 
może warto znaleźć pomysł na 
nowe hobby, które niekonie-
cznie będzie musiało spłukać 
naszą kieszeń. Może to czas 
kiedy więcej uwagi możemy 
poświęcić swojemu dziecku. 

Chcąc zachęcić całe 
rodziny do czerpania radości z 
ruchu i aktywnego spędzania 
czasu, zapraszamy na zajęcia: 
- Akademia Malucha, war-
sztaty plastyczne dla dzieci i 
rodziców oraz zajęcia taneczne 
- „Odkryj się na nowo” – 
warsztaty teatralno z elemen-
tami multimediów 
- Fotografia 
- Grafiki komputerowej 
- Taneczne 
- Aerobik (Hi-Lo, Step, 
Gimnastyka) 

Informacje na 
www.goktop.cba.pl oraz pod 

77 4644 781 

Gminne Finanse – rozmowa 
ze Skarbnikiem Gminy 

 
Zbliża się koniec roku, czy 
dzisiaj można coś powiedzieć 
o problemach czy sukcesach 
finansowych w gminie? 
Otóż zacznę od problemów. 
Rok 2010 jest drugim kolejnym 
rokiem, w którym bardzo po-
ważnie spadają podatki docho-
dowe od osób fizycznych i 
prawnych, a także przyzna-
wana subwencja oświatowa 
budżetu państwa, która nie 
równoważy odgórnie ustalo-
nych wzrostów wynagrodzeń 
nauczycieli.  Także na rok 
2011 otrzymane wskaźniki z 
Ministerstwa Finansów są niż-
sze od 2010 roku. Ten problem 
dotyczy wszystkich gmin w 
kraju. Po przeliczeniu docho-
dów z tych tytułów za lata 
2009 – 2010 w porównaniu do 
uzyskanych wpływów w 2008 
roku skutek jest taki, że budżet 
nasz na przełomie tych dwóch 
lat został pozbawiony ponad 
2mln złotych. Także subwencja 
uzupełniająca zamiast być 
wyższa przynajmniej o wskaź-
nik wzrostu cen towarów i 
usług – to dzieje się odwrotnie, 
z roku na rok jest niższa.  
Czy gmina ma inne możli-
wości z własnej inicjatywy i z 
własnych decyzji powiększać 
zasoby dochodów w budże-
cie? 
Oczywiście, można podwyż-
szać do stawek maksymalnych 
(ustalonych przez Ministra Fi-
nansów) podatki dla mieszkań-
ców gminy, jak podatek od 
nieruchomości, rolny czy też 
podatek transportowy. Takie 
maksymalne stawki podatkowe 
jak mi wiadomo są ustalane 
przez rady gmin w niektórych 
ościennych gminach (nie będę 
tutaj ich wymieniać), ale nasza 
Rada Gminy ma inne podejście 
do tej sprawy. Poza tym, żeby 
pozyskiwać nowych podatni-
ków czyli nowe podmioty w 
zakresie działalności gospo-
darczej to posłużę się przy-
kładem, iż od dwóch lat nie 
możemy sprzedać działki 60 
arowej w Walidrogach pod 
działalność gospodarczą – mi-
mo, że jest położona przy 
trasie drogi krajowej. 
W związku z powyższym 
mam kolejne pytanie – co 
Pani zdaniem musi się zmie-

nić w kraju, w gminie, żeby 
te podatki dochodowe były 
wyższe? 
Otóż zawsze byłam zwolenni-
kiem takiej polityki podatko-
wej, żeby państwo wprowa-
dziło skuteczny system i sku-
teczne instrumenty finansowe, 
aby nikomu się nie opłaciło 
obchodzić przepisów podatko-
wych, szczególnie dla podatni-
ków prowadzących działalność 
gospodarczą tak tych zarejest-
rowanych jaki i tzw.„szarej 
strefy”. Przynajmniej wprowa-
dzenie takich sankcji jakie mi 
są co nie co znane np. w 
Niemczech. A teraz przejdę do 
sukcesów w związku z Pana 1 
pytaniem. 
Otóż sukcesem było to, że w 
latach 2007-2008 udało nam 
się skumulować wolne środki 
na lokatach bankowych, a w 
sytuacji spadających docho-
dów o których już mówiłam 
wcześniej nie było potrzeby 
rezygnować z niektórych in-
westycji, jak to robiły niektóre 
gminy. Następnie spróbowa-
liśmy obniżyć wydatki bieżące 
na rok 2010 w stosunku do 
roku 2009 o około 700 tys. zł , 
co za III kwartały b.r. wskazu-
je, że  przy poziomie ich wyko-
nania w 74% - te wydatki 
zmieszczą się w swoich pla-
nach do końca roku. Nadmie-
niam, że zmniejszenie to  do-
tyczy także wydatków na admi-
nistrację o 100 tys. zł. Cieszy 
także fakt, że skalkulowane do-
chody własne na rok 2010 
wykonano za trzy kwartały w 
77%, co prognozuje, że do 
końca roku plan ten zostanie 
wykonany przynajmniej w 
100%, a zatem płynność finan-
sowa jest utrzymana. Dopo-
wiem, że gmina spłaca termi-
nowo ustalone raty pożyczek z 
własnych dochodów, a zatem 
nie zaciąga kredytów na spłaty 
wcześniej zaciągniętego długu. 
Na pewno pozytywną sprawą 
było to, że umożliwiono pozys-
kiwanie środków europejskich 
czy z budżetu państwa poprzez 
zabezpieczanie wkładu włas-
nego, który średnio wynosił 40 
%. Mam na uwadze budowę 
dróg, hali sportowej, inwesto-
wanie w szkoły oraz takie duże 
inwestycje jak kanalizacja w 
Przyworach i Kątach Opol-
skich, a w niedługim czasie w 
Tarnowie Opolskim, Nakle i w 

Miedzianej. Podsumowując na 
przełomie całej kadencji 2006-
2010 pozyskane środki z zew-
nątrz łącznie z umową na 
przyszłą budowę kanalizacji 
wynoszą około 23 mln zł – 
jestem w posiadaniu dokumen-
tów potwierdzających tą kwo-
tę. 
Ostatnio dużo się mówi, że 
Gmina jest bardzo zadłużo-
na – jak to jest naprawdę z 
tym długiem? 
Każda gmina także i nasza 
musi dokonać wyboru tj. albo 
inwestować szybko i korzystać 
w części ze środków euro-
pejskich – bo krótki cykl in-
westycyjny to tańsza inwes-
tycja - albo czekać na lepsze 
czasy. Także w minionych la-
tach z własnych środków nie 
wybudowano by oczyszczalni 
ścieków ani kanalizacji w Ko-
sorowicach i w Tarnowie 
Opolskim. Środki otrzymaliś-
my z Elektrowni Opole, a pra-
wie 2 mln zł stanowiła po-
życzka z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w 
Opolu. Odrębną sprawą jest 
ocena czy ten prognozowany 
dług 10 mln zł jest bezpieczny, 
czy nie, w warunkach naszych 
możli-wości spłaty. Mam tu na 
uwadze również odsetki  od 
zaciągniętego długu. Na pew-
no cały dług zaciągany jest na  
warunkach preferencyjnych 
jak w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska, w Banku 
Ochrony Środowiska czy w 
Banku Gospodarstwa Krajo-
wego. Do projektu budżetu 
obowiązkowo przedkładana 
jest prognoza kwoty długu i 
możliwość jego spłaty, co 
podlega analizie i wydaniu w 
tym temacie opinii składu 
orzekającego w Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Opolu. 
Dodatkowo taka analiza i 
opinia jest prowadzona przez 
RIO w Opolu w przypadku 
zawierania już konkretnej 
umowy pożyczki czy obligacji 
komunalnych. Zgodnie z tymi 
opiniami prognozowany dług 
jest bezpieczny, gdyż kształtuje 
się w granicach 40% docho-
dów budżetowych, gdy tym-
czasem zgodnie z miernikami 
ustawowymi dług niebezpiecz-
ny jest wówczas gdy wynosi 
ponad 60% dochodów budże-
towych. Ja natomiast nie 
odpowiadam za to, że podczas 

kampanii wyborczej sprawę 
zadłużenia w gminie traktuje 
się jako narzędzie do robienia 
sobie własnej kampanii wybor-
czej. 
A teraz ostatnie pytanie – 
czy Pani zdaniem nie popeł-
niono błędów w zarządzaniu 
finansami, których można 
było by uniknąć? 
W 2011 roku cała gospodarka 
finansowa w gminie poddana 
będzie planowej kompleksowej 
kontroli przez RIO w Opolu, 
która ma miejsce co cztery 
lata. Na pewno jak przy każdej 
kontroli wykazane będą pew-
nie nieprawidłowości, ale na 
pewno nie będą to nieprawi-
dłowości istotne i rażące. Jak 
mówi znane nam powiedzenie 
„że błędów nie popełnia ten 
kto nic nie robi”. Zatem mam 
nadzieję, że będą to nieprawi-
dłowości nieistotne i nie mają-
ce wpływu na pozytywną ocenę 
gospodarki finansowej w gmi-
nie.                             Dziękuję 
  
 
 
 


