
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XX/145/2016 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 14 września 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 nowy projekt  
pn. „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story”, który będzie realizowany 
w ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach 
w latach 2016 – 2019. Przedsięwzięcie polegać będzie na organizacji spotkań uczniów (będą brali 
udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie swoich krajów) oraz nauczycieli (będą także 
uczestniczyć w spotkaniach z uczniami i nauczycielami zagranicznych szkół) w celu m.in. stworzenia 
serii książek z legendami, zapoznania się z techniką powstawania bajki animowanej i techniką 
lalkarstwa oraz udziału w warsztatach teatralnych. Limity wydatków bieżących do poniesienia 
w okresie realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
1) w 2016 roku – 20.000 zł; 
2) w 2017 roku – 70.000 zł; 
3) w 2018 roku – 60.000 zł; 
4) w 2019 roku – 27.676 zł. 

 
W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w grupie wydatków 

majątkowych wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: 
1) <<Dotacja dla Gminy Gogolin na realizację zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego 

łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową 1831 O”>>. Przedsięwzięcie będzie 
realizowane w latach 2016 - 2017. Środki na udzielenie dotacji zabezpiecza się w wieloletniej 
prognozie finansowej na rok 2017 w wysokości 750.000 zł; 

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach". Przedsięwzięcie 
będzie realizowane w latach 2016 – 2017. Limit wydatków do poniesienia planuje się na rok 2017 
w wysokości 4.500.000 zł. Powiat będzie aplikował w partnerstwie z Gminą Zdzieszowice o środki 
na to zadanie z budżetu Wojewody Opolskiego w wysokości połowy wartości zadania. 
W ramach partnerstwa planuje się pozyskać kwotę 1.500.000 zł z budżetu Gminy Zdzieszowice. 
Planowany na ten moment wkład własny Powiatu wyniesie 750.000 zł. 


