
Załącznik nr 2 
do uchwały nr 588/2016 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 14 września 2016 r. 

 
Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2026 

 
Ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok: 

1) uchwałami Zarządu Powiatu Krapkowickiego o numerach: 
a) 528/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., 
b) 552/2016 z dnia 25 lipca 2016 r., 
c) 561/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., 
d) 563/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., 
e) 577/2016 z dnia 6 września 2016 r., 
f) 584/2016 z dnia 13 września 2016 r.; 

2) Zarządzeniami Starosty Krapkowickiego o numerach: 
a) AO.120.73.2016 z dnia 12 lipca 2016 r., 
b) AO.120.96.2016 z dnia 8 września 2016 r.; 

3) uchwałami Rady Powiatu Krapkowickiego o numerach: 
a) XIX/142/2016 z dnia 27 lipca 2016 r., 
b) XX/144/2016 z dnia 14 września 2016 r. 

dokonuje się aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Krapkowickiego w 2016 roku. Wprowadza się zmiany m.in. w następującym zakresie: 
 

Zwiększeniu ulegają dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 438.088 zł w tym:  
1) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększa się o kwotę 245.864 zł; 
2) dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększa się o kwotę 192.224 zł. 

 
Zmniejszeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 960.732 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 89.339 zł; 
2) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejsza się o kwotę 1.050.071 zł. 
 

Wynik budżetu (poz. 3) zwiększa się o kwotę 1.398.820 zł. Deficyt budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2016 rok wynosi 2.735.032 zł i planuje się go sfinansować z: 
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp  (poz. 4.2.1) w kwocie 528.182 zł; 
2) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu w kwocie 2.206.850 zł. 
 

Przychody budżetu (poz. 4) zmniejszają się o kwotę 1.398.820 zł, w tym wolne środki, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) zmniejszają się o kwotę 1.398.820 zł, po zmianie 
wynoszą 1.672.396 zł. 
 

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć wprowadzonymi uchwałą nr XX/145/2016 
Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/94/2015 
Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2016 – 2026, wprowadza się zmiany w wydatkach objętych limitem, o którym 
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3) zwiększając limity wydatków do 
poniesienia w latach: 
1) 2016 wydatki bieżące (poz. 11.3.1) o kwotę 20.000 zł; 
2) 2017 wydatki bieżące (poz. 11.3.1) o kwotę 70.000 zł, natomiast wydatki majątkowe (poz. 11.3.2) 

o kwotę 5.250.000 zł; 
3) 2018 wydatki bieżące (poz. 11.3.1) o kwotę 60.000 zł; 
4) 2019 wydatki bieżące (poz. 11.3.1) o kwotę 27.676 zł. 

 
 



Ponadto w związku z przyjęciem do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach” na kwotę 4.500.000 zł zwiększa 
się dochody majątkowe roku 2017 o kwotę 3.750.000 zł, w tym z tytułu planowanej dotacji  
z budżetu państwa w kwocie 2.250.000 zł oraz planowanej dotacji z Gminy Zdzieszowice w kwocie 
1.500.000 zł.   
 

Planowane dochody bieżące oraz wydatki bieżące w latach 2017 – 2026 przyjęto w wysokości 
aktualnego planu na 2016 rok, po  pomniejszeniu o jednorazowe dotacje/wydatki w 2016 roku na 
realizację przez powiat projektów z udziałem środków zewnętrznych, a powiększone 
o dotacje/wydatki na projekty w danym roku.  

 
 Wydatki majątkowe na rok 2017 ustalono w kwocie wynikającej z wykazu przedsięwzięć, 
natomiast wydatki majątkowe na lata 2018 – 2026 przyjęto w takiej wysokości, by nadwyżka 
budżetowa w poszczególnych latach pozwoliła na pokrycie rozchodów. 

  
 
 
 
 
 

 
 


