
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XXXVI/283/2018 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 29 maja 2018 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 z późn. zm.) wprowadza się: 
1) nowy projekt pn. „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym”, który będzie 

realizowany przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2018 – 2019 
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Limity 
wydatków bieżących do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
a) w 2018 roku – kwota 59.001 zł, 
b) w 2019 roku – kwota 3.208 zł. 
Głównym założeniem projektu jest wydanie przewodnika turystycznego prowadzącego turystę po 
regionie. W przewodniku zostaną umieszczone informacje o atrakcjach turystycznych powiatu 
krapkowickiego wraz z ich lokalizacją i dostępnością, a także opisy obiektów architektonicznych, 
trasy rowerowe, szlaki turystyczne, ciekawostki, legendy, obrzędy oraz lokalne wydarzenia 
kulturowe. 

2) zmiany w ramach projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 
2016 – 2020. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia w roku 2018 o kwotę 
1.240 zł oraz w roku 2019 o kwotę 73.388 zł, zwiększając go w roku 2020 o kwotę 74.628 zł. Po 
zmianach limity wydatków majątkowych do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą 
odpowiednio: 
a) w 2018 roku – kwota 1.933 zł, 
b) w 2019 roku – kwota 10.076 zł, 
c) w 2020 roku – kwota 83.532 zł. 
Zmian tych dokonano w związku z przesunięciem w czasie zadań w harmonogramie realizacji 
projektu z uwagi na późniejsze niż pierwotnie planowano zawarcie umowy na dofinansowanie 
przez Lidera Projektu; 
 


