
Załącznik nr 2 
do Uchwały XXXII/231/2017 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 19 grudnia 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 2017 r., poz. 2077) w ramach projektu: 
1) „W rodzinie lepiej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

zmniejsza się limit wydatków bieżących do poniesienia w roku 2017 o kwotę 61.588 zł 
zwiększając limit wydatków bieżących do poniesienia w roku 2018 o tę samą kwotę. Po zmianach 
limity wydatków bieżących do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
a) w 2017 roku – 263.476 zł, 
b) w 2018 roku – 387.406 zł,  
c) w 2019 roku – 10.700 zł; 

2) „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 
realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach (w porozumieniu z dziesięcioma 
powiatami województwa opolskiego, Miastem Opole oraz Województwem Opolskim) likwiduje 
się limit wydatków majątkowych do poniesienia w roku 2017 w kwocie 1.820 zł, zwiększając limit 
wydatków majątkowych do poniesienia w roku 2018 o tę samą kwotę. Po zmianach limity 
wydatków majątkowych do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
a) w 2018 – 3.173 zł, 
b) w 2019 – 83.464 zł, 
c) w 2020 – 8.904 zł; 

3) „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach zmniejsza się limit wydatków bieżących do poniesienia w roku 2017 o kwotę 
84.085 zł, zwiększając limit wydatków bieżących do poniesienia w roku 2018 o tę samą kwotę. Po 
zmianach limity wydatków bieżących do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą 
odpowiednio: 
a) w 2017 roku – 3.065 zł, 
b) w 2018 roku – 135.210 zł, 
c) w 2019 roku – 4.000 zł. 
Niewykorzystanie środków wiąże się z przedłużającą się procedurą wyboru dostawców sprzętu 
i materiałów do zajęć; 

4) „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach zmniejsza się limit wydatków do poniesienia w roku 2017 o łączną kwotę 
399.399 zł (w tym wydatki bieżące o kwotę 293.998 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 
105.401 zł), zwiększając limit wydatków do poniesienia w roku 2018 o tę samą kwotę (w tym 
wydatki bieżące o kwotę 360.399 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 39.000 zł). Po zmianach 
limity wydatków do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
a) w 2017 roku – 203.484 zł (w tym wydatki bieżące - 195.585 zł oraz majątkowe - 7.899 zł), 
b) w 2018 roku – 790.000 zł (w tym wydatki bieżące – 751.000 zł oraz majątkowe – 39.000 zł). 
Zmiana wynika z przesunięcia zakupu części sprzętu z 2017 na 2018 rok oraz przesunięcia terminu 
zajęć w ramach projektu; 

5) „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” realizowanego przez Dom 
Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach likwiduje się limit wydatków do poniesienia w roku 
2017 w łącznej kwocie 175.799 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 75.739 zł oraz wydatki 
majątkowe w kwocie 100.060 zł), zwiększając limity wydatków do poniesienia w roku 2018 o te 
same kwoty. Po zmianach limity wydatków do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą 
odpowiednio: 
a) w 2018 roku – 453.010 zł (w tym wydatki bieżące – 352.950 zł oraz majątkowe – 100.060 zł), 
b) w 2019 roku – 231.192 zł (wydatki bieżące). 



Zmiana podyktowana jest faktem opóźnienia procedury wyboru dostawcy sprzętu 
rehabilitacyjnego. W 2017 roku wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę przewyższającą kwotę 
zaplanowaną w budżecie projektu. Wybór dostawcy sprzętu zostanie dokonany w 2018 roku po 
akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wówczas rozpoczną się 
działania rehabilitacyjne; 
 

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w grupie wydatków: 
1) bieżących zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów podnoszenia 

kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach” o kwotę 20.985 zł. Po 
zmianie limity wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania wynoszą odpowiednio: 
a) w 2017 roku – 32.235 zł, 
b) w 2018 roku – 40.300 zł, 
c) w 2019 roku – 22.000 zł, 
d) w 2020 roku – 11.850 zł, 
e) w 2021 roku – 3.150 zł; 

2) majątkowych: 
a) przesuwa się limit wydatków na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Malni i Choruli 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej 
wzdłuż Cementowni Górażdże” z roku 2017 na rok 2018 w kwocie 60.000 zł, 

b) wprowadza się limit wydatków na zadanie pn. „Spełnienie wymogów przeciwpożarowych 
budynku Starostwa Powiatowego” w roku 2018 w kwocie 300.000 zł. Zadanie było 
realizowane w 2016 roku, a w roku 2018 nastąpi jego kontynuacja. Łączne nakłady na to 
zadanie w okresie realizacji zadania wyniosą 416.112 zł, 

c) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry 
św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach”, które jest 
realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach od sierpnia 2017 roku. Wydłużenie 
terminu realizacji zadania poza rok budżetowy podyktowane jest utrudnieniami w branży 
kanalizacyjnej i energetycznej. Limit wydatków majątkowych do poniesienia ustala się 
odpowiednio: 

−  w 2017 roku - 1.526.327 zł, 
−  w 2018 roku – 2.741.277 zł. 

 
 
 
 
 
 


