
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XV/111 /2016 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 31 marca 2016 r. 

 

OBJAŚNIENIA 

 
W grupie wydatków 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wprowadza się 
nowe projekty, które będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Są to 
projekty pn.: 
1) „W RODZINIE LEPIEJ”. Jednostką realizującą będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krapkowicach. Przedsięwzięcie polegać będzie na wsparciu rodzin zastępczych głównie poprzez 
pomoc psychologiczną, pomoc reedukacyjną, rehabilitacyjną i prawną, a także szkolenia dla rodzin 
oraz warsztaty wyjazdowe.  

Limity wydatków bieżących do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
a) w 2016 r. – 266.662 zł; 
b) w 2017 r. – 266.669 zł; 
c) w 2018 r. – 266.669 zł; 

2) „Bli żej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze 
oraz wsparcie pieczy zastępczej. Przedsięwzięcie polegać będzie na zakupie oraz adaptacji dwóch 
mieszkań chronionych dla 6 osób usamodzielnianych, a także na udzieleniu im wsparcia  
w początkowej fazie samodzielnego życia.  

Limity wydatków do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
a) w 2016 r. – 455.856 zł, w tym: 

- wydatki bieżące – 36.256 zł, dotyczące wsparcia dla osób (np. psychologicznego)  
i częściowego poniesienia kosztów utrzymania mieszkań,  
- wydatki majątkowe – 419.600 zł – dotyczące zakupu i adaptacji mieszkań, 

b) w 2017 r. wydatki bieżące – 20.035 zł, z przeznaczeniem na działania mające na celu wsparcie 
dla usamodzielnianych i częściowe poniesienie kosztów utrzymania mieszkań, 

c) w 2018 r. wydatki bieżące – 5.009 zł, z przeznaczeniem na częściowe poniesienie kosztów 
utrzymania mieszkań. 

  
Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych na zadania: 

1) „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 
Krapkowickim”; 

2) „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 
Krapkowickim”; 

3) „Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach”. 

Zaktualizowane łączne nakłady finansowe uwzględniają wykonanie wydatków w 2015 roku. 
 

 
 
 


