Załącznik Nr 2
do uchwały nr 135 /2015
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 kwietnia 2015 rok

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2023
Ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2015 r. uchwałami
Zarządu Powiatu Krapkowickiego nr:
1) 103/2015 z dnia 26 marca 2015 r.;
2) 118/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.;
3) 124/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.;
4) 128/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
oraz uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego nr VI/52/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. dokonuje się
aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego
w 2015 r. Wprowadza się zmiany m. in. w następującym zakresie:
1) Zmniejszeniu ulegają dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 189.141 zł w tym:
a) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększa się o kwotę 30.000 zł,
b) dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejsza się o kwotę 219.141 zł;
2) Zmniejszeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 21.888 zł, w tym:
a) wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszają się o kwotę 99.845 zł,
b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększają się o kwotę 77.957 zł;
3) Wynik budżetu (poz. 3) zmniejsza się o kwotę 167.253 zł. Deficyt budżetu Powiatu
Krapkowickiego na 2015 r. wynosi 1.913.728 zł i planuję się go sfinansować z wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2.1);
4) Przychody budżetu (poz. 4) zwiększają się o kwotę 167.253 zł, w tym wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) zwiększają się o kwotę 167.253 zł, po zmianie
wynoszą 3.057.944 zł.
W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć wprowadzonymi uchwałą 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, w wydatkach objętych art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
(poz. 11.3, 11.3.1 ) w 2015 r. zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 20.155 zł.

