
Załącznik nr 3 
do Uchwały I/12/2018 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 20 listopada 2018 r. 

 

OBJAŚNIENIA 
 

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 716.826 zł, w tym:  
1) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększa się o kwotę 773.063 zł; 
2) dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejsza się o kwotę 56.237 zł. 

 
Zmniejszeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 686.605 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 652.887 zł; 
2) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejsza się o kwotę 1.339.492 zł. 
 

Wynik budżetu (poz. 3) zwiększa się o kwotę 1.403.431 zł. Deficyt budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2018 rok wynosi 6.395.965 zł i planuje się go sfinansować z wyemitowanych 
obligacji komunalnych (poz. 4.3.1). 

 
Przychody budżetu (poz. 4) zmniejszają się o kwotę 543.431 zł, w tym wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) zmniejszają się o kwotę 543.431 zł, po zmianie wynoszą 
1.316.129 zł. 

 
Rozchody budżetu (poz. 5), z tytułu wykupu kolejnego kuponu obligacji (poz. 5.1) zwiększają się  

o kwotę 860.000 zł. Jest to kwota rozchodów przeniesiona z 2019 r. W związku z tym kwota długu 
(poz. 6) w roku 2018 zmniejsza się o tę kwotę i po zmianie dług na koniec 2018 wynosić będzie 
13.136.536 zł. 
 

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” w grupie wydatków na: 
1) 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: 
a) zmiany w ramach projektu pn.: 

−   „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie 
krapkowickim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2013 – 
2020. W związku z oszczędnościami, w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków bieżących 
o kwotę 6.659 zł. Po zmianie limity wydatków bieżących do poniesienia w okresie realizacji 
projektu wynoszą odpowiednio: 
• w roku 2018 – kwota 152.341 zł, 
• w roku 2019 – kwota 159.000 zł, 
• w roku 2020 – kwota 159.000 zł, 

−   „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2016 – 2019. Likwiduje się limit 
wydatków bieżących do poniesienia w 2018 roku w kwocie 619 zł, wprowadzając go w roku 
2019 w tej samej kwocie, a także zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia 
w roku 2018 o kwotę 384.652 zł, wprowadzając go w roku 2019 w kwocie 384.651 zł, 

−   „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Krapkowicach w latach 2016 – 2019. Zmniejsza się limit wydatków bieżących 
do poniesienia w 2018 roku o kwotę 280.046 zł, wprowadzając w roku 2019 limit wydatków 
bieżących w kwocie 255.881 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 56.442 zł, 



−   „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” realizowanego przez 
Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach w latach 2017 – 2020. Zmniejsza się 
limit wydatków bieżących do poniesienia w 2018 roku o kwotę 148.286 zł, zwiększając go 
w roku 2019 o tę samą kwotę. Po zmianach limity wydatków bieżących do poniesienia 
w czasie realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
• w roku 2018 – kwota 77.362 zł, 
• w roku 2019 – kwota 437.660 zł, 
• w roku 2020 – kwota 69.120 zł 
oraz limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2018 roku wynosi 100.060 zł, 

−   „Bli żej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Krapkowicach w latach 2018 – 2021. Zmniejsza się limit wydatków bieżących 
do poniesienia w 2018 roku o kwotę 104.434 zł oraz w 2020 roku o kwotę 5.955 zł, 
zwiększając go w roku 2019 o kwotę 110.389 zł, a także likwiduje się limit wydatków 
majątkowych do poniesienia w 2018 roku w kwocie 603.000 zł, wprowadzając go w roku 
2019 w tej samej kwocie. Po zmianach limity wydatków bieżących do poniesienia w okresie 
realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
• w roku 2018 – kwota 18.853 zł, 
• w roku 2019 – kwota 279.230 zł, 
• w roku 2020 – kwota 188.086 zł 
oraz limit wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 603.000 zł, 

−   „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym”, realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Krapkowicach w latach 2018 – 2019. Zmniejsza się limit wydatków do 
poniesienia w roku 2018 o kwotę 5.495 zł, zwiększając go w roku 2019 o kwotę 5.496 zł. Po 
zmianach limity wydatków bieżących do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą 
odpowiednio: 
• w 2018 roku – 53.506 zł, 
• w 2019 roku – 8.704 zł, 

b) nowy projekt pn. „Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny”, realizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2018 – 2019, współfinansowanego w 63,63% 
ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014 – 2020. Wprowadza się limity 
wydatków bieżących do poniesienia w roku: 
−   2018 w kwocie 42.436 zł, 
−   2019 w kwocie 9.773 zł; 

2) programy, projekty lub zadania pozostałe, w grupie wydatków: 
a) bieżących w ramach zadania pn. „Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji 

pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach” zmniejsza się limit wydatków do 
poniesienia w roku 2018 o kwotę 3.000 zł. Po zmianach limity wydatków do poniesienia 
wynoszą odpowiednio: 
− w roku 2018 – kwota 37.300 zł, 
− w roku 2019 – kwota 22.000 zł, 
− w roku 2020 – kwota 11.850 zł, 
− w roku 2021 – kwota 3.150 zł, 

b) majątkowych wprowadza się zmiany w ramach zadania pn. „Remont części dachu budynku 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach”, realizowanego przez tę 
szkołę w latach 2018 – 2019. Limit wydatków w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 251.840 zł 
oraz w roku 2019 o kwotę 232.000 zł. Po zmianach limity wydatków do poniesienia wynoszą 
odpowiednio: 
− w 2018 roku – kwota 1.216.388 zł, 
− w 2019 roku – kwota 1.123.287 zł. 

 
W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wprowadza się w latach 2019 – 2020 zmiany 

m.in. w: 



1) dochodach (poz. 1), w tym dochodach: 
a) bieżących (poz. 1.1.): 

− zwiększając je w roku 2019 o kwotę 384.385 zł, 
− zmniejszając je w roku 2020 o kwotę 124.821 zł, 

b) majątkowych (poz. 1.2) zwiększając je w roku 2019 o kwotę 66.165 zł; 
2) wydatkach (poz. 2), w tym wydatkach: 

a) bieżących (poz. 2.1): 
− zwiększając je w roku 2019 o kwotę 530.444 zł, 
− zmniejszając je w roku 2020 o kwotę 5.955 zł, 

b) majątkowych (poz. 2.2) zwiększając je w roku 2019 o kwotę 812.093 zł; 
3) wyniku budżetu (poz. 3) zmniejszając go w roku: 

a) 2019 o kwotę 891.987 zł, 
b) 2020 o kwotę 118.866 zł; 

4) przychodach (poz. 4), z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach 
publicznych (poz. 4.2) zwiększając je w roku: 
a) 2019 o kwotę 31.987 zł, 
b) 2020 o kwotę 118.866 zł. 

 
 


