
  

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 1340/2018 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 28 sierpnia 2018 r.  

 
 

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SI Ę WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
 

Uchwałą nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego w dniu 19 grudnia 2017 r. została 
uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2033. Uchwała weszła w życie z dniem  
1 stycznia 2018 r. Na mocy tej uchwały Rada Powiatu przyjęła wykaz przedsięwzięć do realizacji  
w latach 2018 – 2021.  

 
Wielkości w wieloletniej prognozie finansowej są przyjęte w oparciu o następujące założenia: 

1) dochody bieżące zaplanowano w wysokości planowanych dochodów bieżących na 2018 rok  
z uwzględnieniem dochodów wynikających z realizacji projektów w poszczególnych latach; 

2) od roku 2021 nie zaplanowano dochodów bieżących w kwocie 351.937 zł z tytułu zwrotu 
podatku VAT; 

3) przyjęto wzrost dochodów bieżących nieosiąganych z tytułu realizacji projektów o 2,5%; 
4) na rok 2019 zaplanowano realizację dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości 

przy ul. Piastowskiej w kwocie 1.931.000 zł oraz dotację majątkową na realizację projektu  
pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” w kwocie 12.000 zł. Od roku 2020 nie 
zaplanowano dochodów majątkowych; 

5) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości planowanych wydatków bieżących na 2018 rok  
z uwzględnieniem wydatków wynikających z realizacji projektów w poszczególnych latach; 

6) wydatki bieżące na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do 
zaciągnięcia przez powiat zobowiązań – przy przyjętym oprocentowaniu: 

a) w wysokości 4,25% dla obligacji wyemitowanych w 2009 roku, 
b) dla obligacji wyemitowanych w 2017 roku i planowanych do emisji w latach 2018 – 2019  

w wysokości 3,3% w latach 2018 – 2023 oraz 4% w latach 2024 – 2033, 
c) 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; 
7) od roku 2024 przyjęto wzrost wydatków bieżących nieprzeznaczonych na projekty o 2%; 
8) wydatki majątkowe ustalono w takiej wysokości, by nadwyżka budżetowa w poszczególnych 

latach pozwoliła na pokrycie rozchodów; 
9) rozchody są zaplanowane według wynikających z zawartych umów: harmonogramu wykupu 

poszczególnych kuponów obligacji wyemitowanych w 2009 i 2017 roku, obligacji planowanych 
do wyemitowania w II półroczu 2018 roku oraz harmonogramu spłaty pożyczki, a także  
w oparciu o symulację wykupu obligacji planowanych do wyemitowania w 2019 roku. 

 
Ponadto w uchwale zostało zawarte upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania 

zobowiązań: 
1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań; 
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy 

oraz do przekazywania tychże upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych. 
 
W I półroczu 2018 roku WPF zmieniono uchwałami o numerach: 

1) 1092/2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 4 stycznia 2018 r.; 
2) 1129/2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 lutego 2018 r.; 
3) 1173/2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r.; 



  

4) 1206/2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.; 
5) 1233/2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 maja 2018 r.; 
6) 1267/2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. 
 

Wykaz przedsięwzięć uległ zmianie w wyniku podjęcia uchwał o numerach: 
1) XXXIII/241/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 lutego 2018 r.; 
2) XXXIV/255/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r.; 
3) XXXV/272/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.; 
4) XXXVI/283/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 maja 2018 r.; 
5) XXXVII/294/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. 
 

Zmiany podstawowych wielkości budżetowych, jakich dokonano uchwałami zmieniającymi WPF 
przedstawia Tabela 1. i Tabela 2. 

 
Tabela 1. Zmiany podstawowych wielkości budżetowych w WPF dotyczące I półrocza 2018 roku 

 2018 
DOCHODY 1.182.170 
Dochody bieżące 1.183.290 

Dochody majątkowe -1.120 

WYDATKI 2.457.396 
Wydatki bieżące  1.184.858 
Wydatki maj ątkowe 1.272.538 
WYNIK BUD ŻETU -1.275.226 
PRZYCHODY 1.275.226 
ROZCHODY 0 

 
 

Zmiany wielkości w I półroczu 2018 roku były podyktowane zmianami budżetu Powiatu 
Krapkowickiego dokonanymi w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 21 czerwca 2018 r. 

 
 



  

Tabela 2. Zmiany podstawowych wielkości budżetowych w WPF wprowadzone na lata 2019-2033 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
DOCHODY 1.128.949 984.136 806.174 826.329 846.987 868.161 889.866 912.112 934.915 958.288 982.245 1.006.802 1.031.971 1.057.770 1.084.215 

Dochody 
bieżące 

1.128.949 984.136 806.174 826.329 846.987 868.161 889.866 912.112 934.915 958.288 982.245 1.006.802 1.031.971 1.057.770 1.084.215 

Dochody 
majątkowe 

- - - - - - - - - - - - - - - 

WYDATKI 1.128.949 984.136 806.174 826.329 846.987 868.161 889.866 912.112 934.915 958.288 982.245 1.006.802 1.031.971 1.057.770 1.084.215 
Wydatki 
bieżące 

1.099.191 930.286 667.125 667.125 667.125 680.468 694.077 707.958 722.117 736.560 751.291 766.317 781.643 797.276 813.222 

Wydatki 
majątkowe 

29.758 53.850 139.049 159.204 179.862 187.693 195.789 204.154 212.798 221.728 230.954 240.485 250.328 260.494 270.993 

WYNIK 
BUDŻETU 

- - - - - - - - - - - - - - - 

PRZYCHODY - - - - - - - - - - - - - - - 

ROZCHODY - - - - - - - - - - - - - - - 

  
 

Zmiany w kolejnych latach podyktowane były przede wszystkim wprowadzeniem do wykazu przesięwzięć: 
1) nowego zadania pn. „Za życiem – ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy”, które jest realizowane przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Krapkowicach w latach 2018 – 2021; 
2) nowego projektu pn.: 

a) „Bli żej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, 
realizowanego w latach 2018 – 2021 przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach. Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014 – 2020 przy koordynacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, 

b) „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2018 – 2019 
i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

c) „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, realizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2018 – 2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; 

3) zmian w ramach projektu pn.: 



  

a) „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach w latach 
2017 – 2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, 

b) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2016 – 
2018 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 

c) „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
w latach 2016 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

  
Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z zachowaniem prawidłowego wskaźnika indywidualnego zadłużenia Powiatu Krapkowickiego – tj. spełniony 

został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
 
 



  

PRZEWIDYWANE WYKONANIE DŁUGU NA KONIEC 2018 ROKU 
 

Przewidywane wykonanie długu na koniec 2018 roku wynosi 13.996.536 zł, w tym z tytułu: 
1) niewykupionych serii obligacji, których emisję przeprowadził w 2009 Bank DNB NORD Polska 

S.A. (obecnie DNB Bank Polska S.A.) – 4.130.000 zł. Powiat wykupił dnia 16 stycznia 2018 r. 
ósmy kupon obligacji w kwocie 860.000 zł. Wykup następnego kuponu, zgodnie z zawartą 
umową, przypada w 2019 r. Wykup ostatniego kuponu obligacji przewidziano w 2023 roku; 

2) niewykupionych serii obligacji, których emisję przeprowadził w 2017 roku Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. – 1.000.000 zł. Wykup pierwszego kuponu w kwocie 150.000 zł nastąpi w roku 2019, 
a wykup ostatniego zaplanowano na 2025 rok; 

3) niewykupionych serii obligacji, których emisję w 2018 roku przeprowadza Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski S.A. – 7.000.000 zł. W II półroczu 2018 roku nastąpi emisja 
wszystkich serii obligacji, wykup pierwszej z nich w kwocie 250.000 zł zaplanowano na rok 2019, 
a wykup ostatniego kuponu przewidziano na rok 2033; 

4) niespłaconej pożyczki zaciągniętej w 2016 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach” – 1.866.536 zł. W I półroczu 2018 roku 
Powiat spłacił dwie raty w łącznej kwocie 100.082 zł, a na II półrocze 2018 roku również 
przypadają do spłaty dwie raty w łącznej kwocie 100.082 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku do 
spłaty pozostało 1.966.618 zł. 
 

 
WYKONANIE, PRZEBIEG I STAN REALIZACJI PRZEDSI ĘWZI ĘĆ 

 
 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku według stanu na dzień 30.06.2018 r. 
zawarty jest w załączniku do niniejszej informacji. W załączniku wykazano jednostkę koordynującą 
dane przedsięwzięcie, okres jego realizacji, łączne nakłady finansowe, wydatki poniesione 
w poprzednich latach, plan wydatków na 2018 roku i ich wykonanie według stanu na dzień 
30 czerwca 2018 r., postęp finansowy w ujęciu procentowym oraz przebieg i stan realizacji 
przedsięwzięcia. 
 


