
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 687/2016 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 15 grudnia 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 

uchwałami Zarządu Powiatu Krapkowickiego o numerach: 
1) 632/2016 z dnia 03 listopada 2016 r.; 
2) 651/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.; 
3) 653/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.; 
4) 654/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.; 
5) 656/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.; 
6) 667/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.; 
7) 672/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.; 
8) 683/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
oraz uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego o numerze XXII/165/2016 z dnia 15 grudnia 
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 1.244.279 zł w tym:  
1) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększa się o kwotę 1.335.924 zł; 
2) dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejsza się o kwotę 91.645 zł. 

 
Zmniejszeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 206.916 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 30.642 zł; 
2) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejsza się o kwotę 237.558 zł. 
 

Wynik budżetu (poz. 3) zwiększa się o kwotę 1.451.195 zł. Deficyt budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2016 rok wynosi 1.280.304 zł i planuje się go sfinansować z zaciągniętej pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 

Przychody budżetu (poz. 4) zmniejszają się o kwotę 1.451.195 zł, w tym: 
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) zmniejszają się o kwotę 

1.321.045 zł, po zmianie wynoszą 347.818 zł; 
2) przychody z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu (poz. 4.3) zmniejszają się o kwotę 130.150 zł, po zmianie 
wynoszą 2.076.700 zł. 

 
W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć wprowadzonymi uchwałą nr XXII/164/2016 

Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 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 m.in. w wydatkach objętych limitem, o którym 
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3), w tym wydatki: 

1) bieżące (poz. 11.3.1) : 
a) zmniejsza się w roku 2016 o kwotę 122.699 zł, 
b) zwiększa się w roku: 

− 2017 o kwotę 537.218 zł, 
− 2018 o kwotę 537.750 zł, 
− 2019 o kwotę 19.970 zł, 
− 2020 o kwotę 11.850 zł, 
− 2021 o kwotę 3.150 zł, 

2) majątkowe (poz. 11.3.2): 
a) zmniejsza się w roku 2017 o kwotę 4.384.880 zł, 
b) zwiększa się w roku: 



− 2018 o kwotę 1.353 zł, 
− 2019 o kwotę 83.464 zł, 
− 2020 o kwotę 8.904 zł. 

 
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata  

2017 – 2026 wynikają z uchwalonego budżetu na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2017 – 2026, obowiązujących od 1 stycznia 2017 r 
  

 Dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano w kwocie 39.350.820 zł. Na lata 2018 – 2026 
przyjęto je w tej samej wysokości, jednakże po pomniejszeniu o dochody z tytułu dotacji na 
realizowane przez powiat projekty: 
a) „W rodzinie lepiej” – kwota 242.374 zł, 
b) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – kwota 850 zł, 
c) „Bli żej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – kwota 1.097 zł, 
d) „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy” – kwota 17.035 zł, 
e) „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” – kwota 477.365 zł 
oraz po powiększeniu odpowiednio w roku: 
a) 2018 o dotacje na projekty: 

− „W rodzinie lepiej” – kwota 265.947 zł, 
− „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” – kwota 71.070 zł, 
− „Bli żej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – kwota 274 zł, 
− „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” – kwota 358.810 zł, 

b) 2019 o dotację na projekt „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” – 
kwota 35.536 zł. 

Ponadto 2020 rok  jest ostatnim rokiem, w którym Powiat Krapkowicki może odzyskać 1/10 kwoty 
podatku VAT od inwestycji polegającej na rozbudowie szpitala, w związku z czym nie 
zaplanowano od 2021 roku dochodów z tego tytułu.  
 
 Dochody majątkowe zaplanowano jedynie w 2017 roku w kwocie 2.855.393 zł. 
 
 Wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano w kwocie 38.007.185 zł. Na lata 2018 – 2026 
przyjęto je w tej samej wysokości (z uwzględnieniem odsetek od planowanych do wyemitowania 
w 2017 r. obligacji), po pomniejszeniu o wydatki na realizację projektów: 
a) „W rodzinie lepiej” – kwota 284.064 zł, 
b) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – kwota 1.000 zł, 
c) „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” – kwota 63.000 zł, 
d) „Bli żej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – kwota 24.435 zł, 
e) „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Krapkowickim” – kwota 47.000 zł, 
f) „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Powiecie Krapkowickim” – kwota 159.000 zł, 
g) „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy” – kwota 85.174 zł, 
h) „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” – kwota 489.583 zł 
oraz po powiększeniu odpowiednio w roku: 
a) 2018 o wydatki na projekty: 

− „W rodzinie lepiej” – kwota 377.229 zł, 
− „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” – kwota 60.000 zł, 
− „Bli żej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – kwota 6.109 zł, 
− „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Krapkowickim” – kwota 47.000 zł, 



− „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Powiecie Krapkowickim” – kwota 159.000 zł, 

− „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” – kwota 390.601 zł, 
b) 2019 o wydatki na projekty: 

− „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” – kwota 27.676 zł, 
− „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Krapkowickim” – kwota 47.000 zł, 
− „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Powiecie Krapkowickim” – kwota 159.000 zł, 
c) 2020 o wydatki na projekt „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” – kwota 159.000 zł. 
 
    Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują odsetki od zobowiązań – przy przyjętym 
oprocentowaniu w wysokości: 
a) 4,24% dla kuponu obligacji, który zostanie wykupiony do końca 2017 roku oraz 4,5% dla 

pozostałych kuponów, 
a) 2,5% dla dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację szpitala powiatowego i budynku przy 
ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach, 

b) 2% dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Zdzieszowicach 

oraz prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego. 
 

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2017 roku na kwotę 6.959.042 zł. W latach 2018 – 2026 
zaplanowano je w takiej wysokości, aby została zachowana nadwyżka budżetowa pozwalająca na 
pokrycie planowanych rozchodów. 

 
 W związku z planowaną emisją w 2017 r. obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł 
(których spłatę zaplanowano w latach: 2018 – 2020 po 75.000 zł i w latach 2021 – 2025 po 155.000 
zł), z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz w związku ze zmniejszeniem o kwotę 
130.150 zł przychodów z pożyczki zaciągniętej w 2016 r. w WFOŚiGW zmianie ulegają rozchody 
oraz kwota długu w poszczególnych latach prognozy.  

Po uwzględnieniu zmian rozchody wyniosą: 
1) 1.304.642 zł w 2017 roku; 
2) 1.135.164 zł w 2018 roku; 
3) 1.135.164 zł w 2019 roku; 
4) 1.135.164 zł w 2020 roku; 
5) 1.215.164 zł w 2021 roku; 
6) 1.215.164 zł w 2022 roku; 
7) 1.045.164 zł w 2023 roku; 
8) 355.164 zł w 2024 roku; 
9) 355.164 zł w 2025 roku; 
10) 465.388 zł w 2026 roku, 

Natomiast planowana kwota długu na koniec roku: 
1) 2017 wynosi 8.056.700 zł; 

2) 2018 wynosi 6.921.536 zł; 
3) 2019 wynosi 5.786.372 zł; 
4) 2020 wynosi 4.651.208 zł; 
5) 2021 wynosi 3.436.044 zł; 
6) 2022 wynosi 2.220.880 zł; 
7) 2023 wynosi 1.175.716 zł; 
8) 2024 wynosi 820.552 zł; 
9) 2025 wynosi 465.388 zł. 

 


