
UCHWAŁA NR 1129/2018 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 15 lutego 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 do 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 1129/2018 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 15 lutego 2018 r.  

 
 

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

Ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok uchwałami 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego o numerach: 
1) 1094/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.; 
2) 1105/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.; 
3) 1125/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. 
oraz uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego o numerze XXXIII/242/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. 
dokonuje się aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Krapkowickiego w 2018 roku. Wprowadza się zmiany m.in. w następującym zakresie: 
 

Zwiększeniu ulegają dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 240.977 zł, w tym:  
1) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększa się o kwotę 223.020 zł; 
2) dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększa się o kwotę 17.957 zł. 

 
Zwiększeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 347.503 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 215.524 zł; 
2) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększa się o kwotę 131.979 zł. 
 

Wynik budżetu (poz. 3) zmniejsza się o kwotę 106.526 zł. Deficyt budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2018 rok wynosi 7.735.331 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 1.795.495 zł; 
2) wyemitowanych obligacji komunalnych (poz. 4.3.1) w kwocie 5.939.836 zł. 

 
Przychody budżetu (poz. 4) zwiększają się o kwotę 106.526 zł, w tym wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) zwiększają się o kwotę 106.526 zł, po zmianie wynoszą 
1.795.495 zł. 

 
W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć wprowadzonymi Uchwałą 

Nr XXXIII/241/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 wprowadza się w roku 2018 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) zwiększa się o kwotę 40.074 zł; 
2) majątkowe (poz. 11.3.2) zwiększa się o kwotę 235.079 zł. 
 
 


