
UCHWAŁA NR 1092/2018 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 4 stycznia 2018 r.  

 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 

 
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2033 
stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  
19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033. 
2. Zmieniony załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Objaśnienia zmian, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 

  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Podpisy Członków Zarządu: 
 

 Maciej Sonik   …………………… 

 Sabina Gorzkulla  …………………… 

 Wojciech Kowalski  …………………… 

 Ryszard Reszczyński  …………………… 

 Dariusz Willim   …………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 1092/2018 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 4 stycznia 2018 r.  

 
Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2033 

 
W związku z zawarciem dnia 27 grudnia 2017 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowy 

o przeprowadzenie emisji obligacji w roku 2017 w kwocie 1.000.000 zł, dokonuje się aktualizacji 
danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2018 - 2033. 
Zwiększeniu ulegają kwoty wykupu papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już zaciągniętych (poz. 14.1), w tym w roku: 
1) 2019 o kwotę 150.000 zł; 
2) 2020 o kwotę 75.000 zł; 
3) 2021 o kwotę 155.000 zł; 
4) 2022 o kwotę 155.000 zł; 
5) 2023 o kwotę 155.000 zł; 
6) 2024 o kwotę 155.000 zł; 
7) 2025 o kwotę 155.000 zł  
i po o zmianach wynoszą w roku: 
1) 2019 – 1.210.164 zł; 
2) 2020 – 1.135.164 zł; 
3) 2021 – 1.215.164 zł; 
4) 2022 – 1.215.164 zł; 
5) 2023 – 1.045.164 zł;  
6) 2024 – 355.164 zł; 
7) 2025 – 355.164 zł. 
 

 
 
 
 
 


