
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XXIII/171/2017 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 19 stycznia 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w zakresie: 
a) wydatków bieżących w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 9.274 zł, 
b) wydatków majątkowych w roku 2017 wprowadza się limit wydatków w kwocie 53.318 zł.  

Zmian w zakresie wydatków majątkowych dokonano w związku z przeniesieniem zakupu 
wyposażenia mieszkań z 2016 roku na styczeń 2017 roku. 
Natomiast zmiany w wydatkach bieżących są konsekwencją późniejszego niż pierwotnie 
planowano zakupu mieszkań i nie ponoszeniem opłat na ich bieżące utrzymanie; 

2) wprowadza się nowy projekt pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1”, który będzie 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014 – 2020 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w latach 2017 – 2019. Przedsięwzięcie 
polegać będzie na organizacji zajęć dodatkowych pozalekcyjnych, staży i kursów dla uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Zdzieszowicach, a także szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli tych 
placówek. Limity wydatków bieżących do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą 
odpowiednio: 
a) w 2017 roku – 87.150 zł, 
b) w 2018 roku – 51.125 zł, 
c) w 2019 roku – 4.000 zł; 

3) wprowadza się nowy projekt pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, który będzie 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014 – 2020 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w latach 2019 – 2021. Przedsięwzięcie 
polegać będzie na organizacji zajęć dodatkowych pozalekcyjnych, staży i kursów dla uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Zdzieszowicach, a także studiów podyplomowych dla nauczycieli tych placówek. 
Limity wydatków bieżących do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
d) w 2019 roku – 62.098 zł, 
e) w 2020 roku – 59.033 zł, 
f) w 2021 roku – 4.000 zł, 
oraz wydatków majątkowych w roku 2019 wynoszą 12.000 zł. 

 


