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Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej  

Powiatu Krapkowickiego na lata 2019 – 2033  
 

 
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata  

2019 – 2033 dotyczące 2019 roku wynikają z budżetu na 2019 rok. Dane dotyczące 2019 roku i lat 
następnych przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich, 
planu dochodów i wydatków na III kwartał 2018 roku oraz przewidywanego wykonania tych 
wielkości w 2018 roku. 

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę spłaty długu. Została ona opracowana do 
2033 roku, który jest ostatnim rokiem, w którym należy dokonać wykupu wyemitowanych obligacji. 
Prognoza kwoty długu wskazuje źródła finansowania długu w poszczególnych latach.  

Wartości do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone z zachowaniem 
prawidłowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu Krapkowickiego – tj. spełniona jest 
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia wskaźnika 
zadłużenia przyjęto dane dotyczące wykonanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Krapkowickiego wynikające ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2016 r., 
31.12.2017 r., planu tych wielkości na dzień 30.09.2018 r. oraz przewidywanego wykonania w 2018 
roku. Ponadto w każdym roku wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących. 
 
Przyjęto następujące  założenia dotyczące: 
 
1) dochodów. Planowane dochody bieżące w latach 2020 - 2033  wyliczono w wysokości planu na 

2019 rok po pomniejszeniu o dochody z tytułu dotacji na realizowane przez powiat projekty: 
a) „W rodzinie lepiej” – kwota 112.973 zł, 
b) „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” – kwota 35.536 zł, 
c)  „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – kwota 66.500 zł, 
d) „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” – kwota 480.440 zł, 
e) „Bli żej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” – kwota 312.482 zł, 
f) „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 

Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – kwota 235.505 zł 
oraz po powiększeniu w roku 2020 o dotacje na projekty: 
a) „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – kwota 58.631 zł, 
b) „Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny” – kwota 33.220 zł, 
c) „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” – kwota 39.583 zł, 
d) „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 

Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – kwota 113.105 zł. 
W latach 2020 – 2033 zaplanowano wzrost dochodów bieżących nieosiąganych z tytułu realizacji 
projektów o 2,5% rocznie. Ponadto 2020 rok  jest ostatnim rokiem, w którym Powiat Krapkowicki 
może odzyskać 1/10 kwoty podatku VAT od inwestycji polegającej na rozbudowie szpitala, 
w związku z czym nie zaplanowano od 2021 roku dochodów z tego tytułu. 
Na rok 2020 zaplanowano realizację dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości 
przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach w kwocie 1.931.000 zł oraz z tytułu sprzedaży dwóch 
działek znajdujących się przy ul. Szkolnej w Krapkowicach i działki znajdującej się 
w Górażdżach w łącznej kwocie 500.000 zł. Od 2021 roku nie zaplanowano dochodów 
majątkowych; 
 

2) wydatków. Planowane wydatki bieżące w latach 2020 – 2033 przyjęto na poziomie planu na 
2019 rok po pomniejszeniu o wydatki na realizację projektów: 
a) „W rodzinie lepiej” – kwota 201.103 zł, 



b) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – kwota 619 zł, 
c) „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” – kwota 27.676 zł, 
d)  „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Krapkowickim” – kwota 47.000 zł, 
e) „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Powiecie Krapkowickim” – kwota 159.000 zł, 
f) „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” – kwota 255.881 zł, 
g) „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” – kwota 4.000 zł, 
h) „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – kwota 62.098 zł, 
i) „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” – kwota 437.660 zł, 
j) „Bli żej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” – kwota 279.230 zł, 
k) „Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny” – kwota 9.773 zł, 
l)  „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” – kwota 8.704 zł, 
m)  „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 

Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – kwota 277.065 zł 
oraz po powiększeniu odpowiednio w roku: 
a) 2020 o wydatki na projekty: 

−   „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 
Krapkowickim” – kwota 159.000 zł, 

−   „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – kwota 59.033 zł, 
−   „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” – kwota 69.120 zł, 
−   „Bli żej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” – kwota 188.086 zł, 
−   „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 

Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – kwota 133.065 zł, 
b) 2021 o wydatki na projekt „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – kwota 4.000 zł. 
W latach 2024 – 2033 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,5% rocznie. 
Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2020 – 2033 obejmują odsetki od zaciągniętych 
przez powiat zobowiązań – przy przyjętym oprocentowaniu: 
a) w wysokości 4,3% dla obligacji wyemitowanych w 2009 roku, 
b) dla obligacji wyemitowanych w latach 2017 – 2018 w wysokości stawki WIBOR-6M 

(przyjętego na poziomie 1,82%) powiększonej o marżę wynikającą z umowy z bankiem, 
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. 
Wydatki maj ątkowe w roku 2020 zaplanowano w łącznej kwocie 4.083.532 zł, z przeznaczeniem 
na dotacje dla: 
a) Powiatu Opolskiego na projekt „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych województwa opolskiego” – kwota 83.532 zł, 
b) Gminy Krapkowice na realizację zadania „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku 

miejskiego w Krapkowicach” – kwota 4.000.000 zł. 
W latach 2021 – 2033 wydatki majątkowe zaplanowano w takiej wysokości, aby została 
zachowana nadwyżka budżetowa pozwalająca na pokrycie planowanych rozchodów; 

 
3) kwoty długu. Dług w latach 2019 – 2033 obejmuje kwotę zobowiązań Powiatu Krapkowickiego  

z tytułu: 
a) obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2009 roku w kwocie 11.000.000 zł. Wykup 

ostatniego kuponu zaplanowano w 2023 roku, 
b) obligacji komunalnych wyemitowanych w 2017 roku w kwocie 1.000.000 zł. Wykup ostatniego 

kuponu zaplanowano w 2025 roku, 
c) obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 7.000.000 zł. Wykup ostatniego 

kuponu zaplanowano w 2033 roku, 



d) pożyczki 2.076.700 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu. Spłatę pożyczki planuje się zakończyć w 2026 roku; 

 
4) rozchodów. Zostały one zaplanowane według harmonogramu wykupu poszczególnych kuponów 

obligacji oraz harmonogramu spłaty pożyczki, wynikających z zawartych umów; 
 
5) przychodów. W 2019 roku planuje się przychody w kwocie 3.415.447 zł z tytułu wolnych 
środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. 
W 2020 roku planuje się przychody w kwocie 309.866 zł z tytułu wolnych środków, o których 
mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych.  
Przychody w latach 2021 – 2033 nie zostały zaplanowane, ponieważ nie planuje się zaciągania 
nowych zobowiązań długoterminowych w całym okresie spłaty; 

 
6) wyniku budżetu. W 2019 roku planowany deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego wynosi 

2.815.283 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których 
mowa w art. 217 uchwały o finansach publicznych. 
W latach 2020 – 2033 planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na pokrycie 
rozchodów budżetu.  

 
 


