
Załącznik nr 2 
do uchwały nr 269/2015 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 24 września 2015 r. 

 
 

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2023 
 
Ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok 

uchwałami Zarządu Powiatu Krapkowickiego o numerach: 
1) 177/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.; 
2) 197/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.; 
3) 204/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.; 
4) 217/2015 z dnia 3 września 2015 r.; 
5) 230/2015 z dnia 10 września 2015 r.; 
6) 266/2015 z dnia 23 września 2015 r., 
uchwałami Rady Powiatu Krapkowickiego o numerach: 
1) IX/70/2015 z dnia 10 września 2015 r.; 
2) X/73/2015 z dnia 24 września 2015 r. 
oraz Zarządzeniami Starosty Krapkowickiego o numerach: 
1) AO.120.51.2015 z dnia 13 lipca 2015 r.; 
2) AO.120.59.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. 
dokonuje się aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Krapkowickiego w 2015 roku. Wprowadza się zmiany m.in. w następującym zakresie: 
 
1) Zwiększeniu ulegają dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1.302.715 zł w tym:  

a) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększa się o kwotę 873.577 zł, 
b) dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększa się o kwotę 429.138 zł; 
 

2) Zwiększeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.172.662 zł, w tym: 
a) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 777.385 zł, 
b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększają się o kwotę 395.277 zł; 

 
3) Wynik budżetu (poz. 3) zwiększa się o kwotę 130.053 zł. Deficyt budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na 2015 r. wynosi 1.929.545 zł i planuje 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) zmniejszają się o kwotę 130.053 zł, w tym wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) zmniejszają się o kwotę 130.053 zł, po zmianie 
wynoszą 3.073.761 zł. 

 
W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć wprowadzonymi uchwałą 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, w wydatkach objętych art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 
(poz. 11.3, 11.3.1 ) w 2015 roku zwiększa się limity wydatków bieżących do poniesienia w latach: 
1) 2015 o kwotę 3.975 zł; 
2) 2016 – o kwotę 35.490 zł; 
1) 2017 – o kwotę 6.415 zł. 

 
 
 


