
 

UCHWAŁA NR 301/2015 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 13 listopada 2015 r. 

 
w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu 

Krapkowickiego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata  
2016 – 2023 

 
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu 
Krapkowickiego projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2023 
wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. 
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2023 stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Podpisy Członków Zarządu: 

 

 Maciej Sonik    …………………… 

 Sabina Gorzkulla – Kotzot …………………… 

 Wojciech Kowalski  …………………… 

 Ryszard Reszczyński  …………………… 

 Dariusz Willim   …………………… 

   



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 301/2015 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 13 listopada 2015 r. 

 
w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu 

Krapkowickiego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata  
2016 – 2023 

 
Niniejsza uchwała wypełnia dyspozycję art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którym inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przynależy wyłącznie organowi wykonawczemu 
jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2016 – 2023 wraz z projektem uchwały budżetowej na 
2016 rok: 
− Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania, 
− Radzie Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument sporządziła: Jowita Kamerska – podinspektor w Wydziale Finansowym 
Zatwierdziła:  Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego  
Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego 



Załącznik 
do uchwały nr 301/2015 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 13 listopada 2015 r. 

 
UCHWAŁA NR                         

RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
 

z dnia                             
 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2023 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1.Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2023 stanowiącą załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały; 
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020 zgodnie z załącznikiem  
nr 2 do niniejszej uchwały; 
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów 
zobowiązań określonych w tym załączniku; 
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy. 

 
§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 

powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 5 Tracą moc: 
1) uchwała nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023; 
2) uchwała nr V/49/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023; 
3) uchwała nr 100/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023; 
4) uchwała nr VI/53/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023; 
5) uchwała nr 135/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023; 
6) uchwała nr 156/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023; 
7) uchwała nr VIII/60/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023; 
8) uchwała nr 168/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023; 



9) uchwała nr X/74/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023; 
10) uchwała nr 269/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023; 
11) uchwała nr XI/83/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr IV/35/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023; 
12) uchwała nr 291/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  

 
 



 

Strona 1

Załącznik nr 1
do uchwały nr ...

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia ...

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie Dochody ogółem
 Dochody bieżące

 z podatku od
nieruchomości

  z subwencji
ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:
w tym:w tym:

  dochody z tytułu
udziału we

wpływach z podatku
dochodowego od
osób prawnych

  Dochody
majątkowe

1.1.2 1.1.5Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

  dochody z tytułu
udziału we

wpływach z podatku
dochodowego od
osób fizycznych

1.1.1

  z tytułu dotacji i
środków

przeznaczonych
na cele bieżące

1.2

  podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

  ze sprzedaży
majątku

1.2.1 1.2.2

  z tytułu dotacji
oraz środków

przeznaczonych
na inwestycje

3)

x
x x

x

2016 38 818 646,00 36 915 023,00 0,00 12 784 520,00500 000,00 1 903 623,009 900 000,00 8 526 548,002 639 331,00 0,00 1 903 623,00
2017 36 430 468,00 36 430 468,00 0,00 12 784 520,00500 000,00 0,009 900 000,00 8 526 548,002 639 331,00 0,00 0,00
2018 36 430 468,00 36 430 468,00 0,00 12 784 520,00500 000,00 0,009 900 000,00 8 526 548,002 639 331,00 0,00 0,00
2019 36 430 468,00 36 430 468,00 0,00 12 784 520,00500 000,00 0,009 900 000,00 8 526 548,002 639 331,00 0,00 0,00
2020 36 430 468,00 36 430 468,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
2021 36 078 531,00 36 078 531,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
2022 36 078 531,00 36 078 531,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
2023 36 078 531,00 36 078 531,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



 

Strona 2

Wyszczególnienie

Formuła

Lp

Wydatki ogółem

2

[2.1] + [2.2]

 Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i
gwarancji

z tego:

gwarancje i
poręczenia
podlegające

wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

   na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki

zdrowotnej
przekształconego na

zasadach określonych w
przepisach  o działalności
leczniczej, w wysokości w

jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

  wydatki na obsługę
długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto
określone w art. 243

ust. 1 ustawy

 Wydatki majątkowe

2.2

w tym:
w tym:

w tym:
odsetki i dyskonto

podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty

zobowiązań, o którym
mowa w art. 243

ustawy, w terminie nie
dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu,
projektu lub zadania i

otrzymaniu refundacji z
tych środków (bez

odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty
zobowiązań, o którym

mowa w art. 243
ustawy, z tytułu

zobowiązań
zaciągniętych na wkład

krajowy

w tym:

4)

x
x

x

x

x

x

x

x

x

2016 40 008 072,00 35 135 826,00 0,00 0,00 0,00 323 743,00 4 872 246,00330 336,00 0,00 0,00
2017 35 135 826,00 35 135 826,00 0,00 0,00 0,00 268 824,00 0,00274 414,00 0,00 0,00
2018 35 570 468,00 35 135 826,00 0,00 0,00 0,00 224 550,00 434 642,00229 280,00 0,00 0,00
2019 35 570 468,00 35 135 826,00 0,00 0,00 x 185 850,00 434 642,00189 720,00 0,00 0,00
2020 35 570 468,00 35 088 826,00 0,00 0,00 x 147 150,00 481 642,00150 160,00 0,00 0,00
2021 35 218 531,00 34 929 826,00 0,00 0,00 x 108 450,00 288 705,00110 600,00 0,00 0,00
2022 35 218 531,00 34 929 826,00 0,00 0,00 x 69 750,00 288 705,0071 040,00 0,00 0,00
2023 35 388 531,00 34 929 826,00 0,00 0,00 x 31 050,00 458 705,0031 650,00 0,00 0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



 

Strona 3

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie
deficytu
budżetu

Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem

długu

na pokrycie
deficytu
budżetu

Formuła

Lp

na pokrycie
deficytu
budżetu

  Kredyty,
pożyczki, emisja

papierów
wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody
budżetu

 Nadwyżka
budżetowa z lat

ubiegłych
na pokrycie

deficytu
budżetu

 Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:
z tego:

4
[4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3

[1] -[2]

x
x

x
x x x x x 5) x x

2016 2 333 640,00 0,00 1 189 426,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2 333 640,00-1 189 426,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,001 294 642,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00860 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00860 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00860 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00860 000,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00860 000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00690 000,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



 

Strona 4

Wyszczególnienie

Spłaty rat
kapitałowych

kredytów i pożyczek
oraz wykup
papierów

wartościowych

w tym łączna kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]

Lp

 Inne rozchody
niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

w tym:

Rozchody
budżetu

5

[5.1] + [5.2]

z tego:

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń innych niż
określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

x

x

x x x 6) x

2016 1 144 214,00 0,00 0,001 144 214,00 0,000,00 0,00
2017 1 294 642,00 0,00 0,001 294 642,00 0,000,00 0,00
2018 860 000,00 0,00 0,00860 000,00 0,000,00 0,00
2019 860 000,00 0,00 0,00860 000,00 0,000,00 0,00
2020 860 000,00 0,00 0,00860 000,00 0,000,00 0,00
2021 860 000,00 0,00 0,00860 000,00 0,000,00 0,00
2022 860 000,00 0,00 0,00860 000,00 0,000,00 0,00
2023 690 000,00 0,00 0,00690 000,00 0,000,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty
wykupu obligacji przychodowych.



 

Strona 5

Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę samorządu
terytorialnego

zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
jednostkach

zaliczanych do
sektora  finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

Różnica między
dochodami
bieżącymi,

skorygowanymi o
środki     a
wydatkami
bieżącymi,

pomniejszonymi
o wydatki

8.28.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

x

7)

8)

6 284 642,00 0,002016 1 779 197,00 4 112 837,00
4 990 000,00 0,002017 1 294 642,00 1 294 642,00
4 130 000,00 0,002018 1 294 642,00 1 294 642,00
3 270 000,00 0,002019 1 294 642,00 1 294 642,00
2 410 000,00 0,002020 1 341 642,00 1 341 642,00
1 550 000,00 0,002021 1 148 705,00 1 148 705,00

690 000,00 0,002022 1 148 705,00 1 148 705,00
0,00 0,002023 1 148 705,00 1 148 705,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
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Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań
związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu

terytorialnego
przypadających do

spłaty w danym roku
budżetowym,

podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244

ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,

po uwzględnieniu
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń

przypadających na
dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów
bieżących

powiększonych o
dochody ze sprzedaży

majątku oraz
pomniejszonych o

wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego

roku (wskaźnik
jednoroczny)

9.5

Formuła

Lp
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -
([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1])

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-
[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-

[15.1.1])

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,

bez uwzględnienia
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego  i bez

uwzględniania
ustawowych wyłączeń

przypadających na
dany rok.

9.1
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +

[5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty

zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez
uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego

przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po

uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2
(([2.1.1] - [2.1.1.1])

 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )

/ ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań

określony w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń,

obliczony w oparciu o
plan 3 kwartału roku

poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w

oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

9.6
średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]
średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań

określony w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o

wykonanie roku
poprzedzającego

pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w

oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty

zobowiązań
określonego w art. 243

ustawy, po
uwzględnieniu

zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu

o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty

zobowiązań
określonego w art. 243

ustawy, po
uwzględnieniu

zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu

o wykonanie roku
poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

x
x

x

x

x

x

9)

x
x x

2016 4,58% 7,86% 8,98%3,78% 3,78% 0,00 3,78% TAK TAK
2017 3,55% 7,23% 8,35%4,29% 4,29% 0,00 4,29% TAK TAK
2018 3,55% 3,85% 4,97%2,98% 2,98% 0,00 2,98% TAK TAK
2019 3,55% 3,89% 3,89%2,87% 2,87% 0,00 2,87% TAK TAK
2020 3,68% 3,55% 3,55%2,76% 2,76% 0,00 2,76% TAK TAK
2021 3,18% 3,59% 3,59%2,68% 2,68% 0,00 2,68% TAK TAK
2022 3,18% 3,47% 3,47%2,58% 2,58% 0,00 2,58% TAK TAK
2023 3,18% 3,35% 3,35%2,00% 2,00% 0,00 2,00% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
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Wyszczególnienie

Przeznaczenie
prognozowanej

nadwyżki
budżetowej

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup

papierów
wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki

samorządu
terytorialnego

   bieżące    majątkowe

Formuła

Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

[11.3.1] + [11.3.2]

11.4

Wydatki
inwestycyjne

kontynuowane

Nowe wydatki
inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe
w formie dotacji

11.6

z tego:
w tym na:

10)

11)

12) 13)

2016 0,00 7 761 889,00 327 843,00 60 000,000,00 0,0020 924 659,00 267 843,00 4 522 246,00 170 000,00
2017 1 294 642,00 7 761 889,00 216 475,00 0,001 294 642,00 0,0020 924 659,00 216 475,00 0,00 0,00
2018 860 000,00 7 761 889,00 210 060,00 0,00860 000,00 0,0020 924 659,00 210 060,00 0,00 0,00
2019 860 000,00 7 761 889,00 208 030,00 0,00860 000,00 0,0020 924 659,00 208 030,00 0,00 0,00
2020 860 000,00 0,00 159 000,00 0,00860 000,00 0,000,00 159 000,00 0,00 0,00
2021 860 000,00 0,00 0,00 0,00860 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2022 860 000,00 0,00 0,00 0,00860 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2023 690 000,00 0,00 0,00 0,00690 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
    (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
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Wyszczególnienie

 Dochody bieżące
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikające
wyłącznie z

zawartych umów na
realizację programu,

projektu lub
zadania

 Dochody
majątkowe  na

programy, projekty
lub zadania

finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikające
wyłącznie z

zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania

 Wydatki bieżące na
programy, projekty

lub zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

12.3

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

  Wydatki bieżące na
realizację programu,
projektu lub zadania

wynikające wyłącznie
z zawartych umów z

podmiotem
dysponującym

środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2

w tym:
w tym: w tym:

w tym: w tym:

14)

2016 484 555,00 484 555,00 0,00 0,00484 555,00 0,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
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Wyszczególnienie

 Wydatki majątkowe
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

  Wydatki majątkowe
na realizację

programu, projektu
lub zadania

wynikające wyłącznie
z zawartych umów z

podmiotem
dysponującym

środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Formuła

Lp

w tym: Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu

lub zadania
finansowanego z

udziałem środków, o
których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na

stopień finansowania
tymi środkami

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym: Wydatki na wkład
krajowy w związku z

zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.

umową na realizację
programu, projektu

lub zadania
finansowanego w co

najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w
związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień
finansowania tymi środkami

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

15)

2016 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom
finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub
zadania.
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Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

 Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samodzielnych

zakładach opieki
zdrowotnej

 Dochody
budżetowe z tytułu
dotacji celowej z

budżetu państwa, o
której mowa w art.
196 ustawy z  dnia
15 kwietnia 2011 r.

o działalności
leczniczej (Dz. U. z
2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

 Wysokość
zobowiązań

podlegających
umorzeniu, o którym

mowa w art. 190
ustawy o

działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego

na zasadach
określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na

zasadach
określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
zobowiązań

samodzielnego
publicznego zakładu

opieki zdrowotnej
przejętych do końca

2011 r. na
podstawie

przepisów o
zakładach opieki

zdrowotnej

 Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego

wyniku finansowego
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

13.713.613.513.413.313.213.1

Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na

realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp

Formuła

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002022 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002023 0,000,00
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Wyszczególnienie

 Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o

których mowa w pkt.
5.1., wynikające

wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych

 Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z

wydatków
budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

 Wydatki
zmniejszające

dług

spłata zobowiązań
wymagalnych z lat

poprzednich, innych
niż w poz. 14.3.3

  związane z
umowami

zaliczanymi do
tytułów dłużnych

wliczanych do
państwowego długu

publicznego

  wypłaty z tytułu
wymagalnych

poręczeń i
gwarancji

Wynik operacji
niekasowych

wpływających na
kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice

kursowe)

14.4

Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:

x

x

x

x

x

x x

2016 1 144 214,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2017 1 294 642,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2018 860 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2019 860 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2020 860 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2021 860 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2022 860 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2023 690 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w
szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne,
informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków
wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



 

Strona 1

Załącznik nr 2
do uchwały nr ...

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia ...

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)1 4 930 746,00 327 843,00 216 475,00 210 060,00 208 030,00 159 000,00

- wydatki bieżące1.a 4 870 746,00 267 843,00 216 475,00 210 060,00 208 030,00 159 000,00

- wydatki majątkowe1.b 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 4 712 483,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00 159 000,00

- wydatki bieżące1.1.1 4 712 483,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00 159 000,00

Szansa na rozwój bez barier -
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w powiecie krapkowickim -
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

1.1.1.1 2011 2019 738 533,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00

Szansa na rozwój bez barier 2 -
przeciwdziałalnie wykluczeniu cyfrowemu
w powiecie krapkowickim" -

1.1.1.2 Starostwo Powiatowe
w Krapkowicach 2013 2020 3 973 950,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00

- wydatki majątkowe1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 218 263,00 121 843,00 10 475,00 4 060,00 2 030,00 0,00

- wydatki bieżące1.3.1 158 263,00 61 843,00 10 475,00 4 060,00 2 030,00 0,00
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Limit
zobowiązań

1 121 408,00

1 061 408,00

60 000,00

983 000,00

983 000,00

188 000,00

795 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 408,00

78 408,00
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Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020

Dofinansowanie kosztów podnoszenia
kwalifikacji pracowników Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach

1.3.1.1 Starostwo Powiatowe
w Krapkowicach 2012 2019 110 970,00 39 550,00 10 475,00 4 060,00 2 030,00 0,00

Koncert Noworoczny - popularyzacja
kultury w powiecie krapkowickim poprzez
wspieranie nowych talentów -

1.3.1.2 Starostwo Powiatowe
w Krapkowicach 2015 2016 47 293,00 22 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.3.2 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja dla Województwa Opolskiego na
realizację zadania pn. "Budowa
obwodnicy miejscowości Malni i Choruli
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423"

1.3.2.1 Starostwo Powiatowe
w Krapkowicach 2016 2016 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Strona 4

Limit
zobowiązań

56 115,00

22 293,00

60 000,00

60 000,00



Załącznik nr 3 
do uchwały nr …… 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia ………………. 

 
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

Powiatu Krapkowickiego na lata 2016 – 2023  
 

 
Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata  

2016 – 2023 dotyczące 2016 roku wynikają z projektu budżetu na 2016 rok. Dane dotyczące 
2017 roku i lat następnych przyjęto z zachowaniem zasady ostrożności, na podstawie wykonania 
dochodów i wydatków w latach poprzednich, planu dochodów i wydatków na III kwartał 2015 roku 
oraz przewidywanego wykonania tych wielkości w 2015 roku. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę spłaty długu. Została ona opracowana do 
2023 roku, który jest ostatnim rokiem, w którym należy dokonać wykupu obligacji wyemitowanych  
w 2009 roku na kwotę 11.000.000 zł. Prognoza kwoty długu wskazuje źródła finansowania długu  
w poszczególnych latach.  

Wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone z zachowaniem 
prawidłowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu Krapkowickiego – tj. spełniona jest 
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia wskaźnika 
zadłużenia przyjęto dane dotyczące wykonanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Krapkowickiego wynikające ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2013 r., 
31.12.2014 r., planu tych wielkości na dzień 30.09.2015 r. oraz przewidywanego wykonania  
w 2015 roku. 
 
Przyjęto następujące  założenia dotyczące: 
 
1) dochodów. Planowane dochody bieżące w latach 2017 - 2023  wyliczono w wysokości planu na 

2016 rok po pomniejszeniu o dochody z tytułu dotacji na realizowane przez powiat projekty: 
a) „Szansa na rozwój bez barier 2 –przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Krapkowickim” – kwota 445.415 zł, 
b) „Pod naszym niebem” – kwota 39.140 zł. 
Ponadto 2020 rok  jest ostatnim rokiem, w którym Powiat Krapkowicki może odzyskać 1/10 kwoty 
podatku VAT od inwestycji polegającej na rozbudowie szpitala, w związku z czym nie 
zaplanowano od 2021 roku dochodów z tego tytułu. Od 2017 roku nie zaplanowano również 
dochodów majątkowych; 
 

2) wydatków. Planowane wydatki bieżące w latach 2017 – 2023 przyjęto na poziomie planu na 
2016 rok.  Prognozując wydatki bieżące uwzględniono zakończenie realizacji projektów „Szansa 
na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim”  
w 2019 roku i „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Powiecie Krapkowickim” w 2020 roku. 
Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych przez powiat zobowiązań 
– przy przyjętym oprocentowaniu w wysokości 4,5% dla obligacji oraz 2,5% dla dwóch pożyczek, 
zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
oraz prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego. 
Wydatki maj ątkowe w latach 2018 – 2023 zaplanowano w takiej wysokości, aby została 
zachowana nadwyżka budżetowa pozwalająca na pokrycie planowanych rozchodów. W 2017 roku 
nie zaplanowano inwestycji; 

 
3) kwoty długu. Dług w latach 2016 – 2023 obejmuje kwotę niespłaconych zobowiązań przez 

Powiat Krapkowicki z tytułu: 
a) obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2009 roku w kwocie 11.000.000 zł. Wykup 

ostatniego kuponu zaplanowano w 2023 roku, 



b) dwóch pożyczek (w kwocie 611.900 zł oraz 986.800 zł) zaciągniętych w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Spłatę obu pożyczek 
przewidziano według umów do 2017 roku; 

 
4) rozchodów. Zostały one zaplanowane według harmonogramu wykupu poszczególnych kuponów 

obligacji oraz harmonogramów spłat pożyczek, wynikających z zawartych umów; 
 
5) przychodów. W 2016 roku planuje się przychody w kwocie 2.333.640 zł. Przychody w latach 

2017 – 2023 nie zostały zaplanowane, ponieważ nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań 
długoterminowych w całym okresie spłaty; 

 
6) wyniku budżetu. W 2016 roku planowany deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego wynosi 

1.189.426 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których 
mowa w art. 217 uchwały o finansach publicznych. W latach 2017 – 2023 planowana nadwyżka 
budżetu zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu.  
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