
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr III/26/2018 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 20 grudnia 2018 r.  

 

OBJAŚNIENIA 

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania: 
1) 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) nowy projekt pn. „Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim”, który będzie 

realizowany przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2018 – 2020. Limity 
wydatków bieżących do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą odpowiednio 
w roku: 
− 2019 – kwota 483.970 zł, 
− 2020 – kwota 97.277 zł, 

b) zmiany w ramach projektu pn.: 
− „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”, realizowanego przez 

Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach w latach 2017 – 2020. Zmniejsza się 
limit wydatków majątkowych do poniesienia w roku 2018 o kwotę 29.836 zł, 
wprowadzając go w roku 2019 w tej kwocie. Zmiana ta związana jest z przeniesieniem 
zakupu wyposażenia sali doświadczania świata z roku 2018 na rok 2019, 

− „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji”, realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Krapkowicach w latach 2016 – 2019. Zmniejsza się limit wydatków: 
• bieżących do poniesienia w roku 2018 o kwotę 77.135 zł, zwiększając go w roku 2019 

o tę samą kwotę, 
• majątkowych do poniesienia w roku 2018 o kwotę 15.800 zł, zwiększając go w roku 

2019 o tę samą kwotę. 
Zmiana wynika z faktu przesunięcia zakupu pomocy dydaktycznych na rok 2019 ze 
względu na to, iż jest to sprzęt wysoce specjalistyczny, na który czas oczekiwania sięga co 
najmniej kilku tygodni (m.in. wykonawca szaf kwasoodpornych i dygestorium 
zasygnalizował, że może mieć problemy techniczne z dostarczeniem tego asortymentu 
w ustalonych terminach, w związku z tym płatność środków przeznaczonych na ten cel 
nastąpi w roku następnym), 

− „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach w latach 2017 – 2019. Zmniejsza się limit wydatków bieżących do 
poniesienia w roku 2018 o kwotę 66.000 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki 
w ramach tego projektu; 

2) pozostałe, w grupie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany w ramach zadania pn.: 
a) „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 285.644 zł zwiększając go w roku 2019 o tę kwotę. Po 
zmianach limity wydatków do poniesienia wynoszą odpowiednio: 
− w 2018 roku – kwota 930.744 zł, 
− w 2019 roku – kwota 1.408.931 zł, 

b) „Rozbudowa szpitala o część ambulatoryjną”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach w latach 2018 – 2019. Zmniejsza się limit wydatków do poniesienia w roku 
2018 o kwotę 2.008.881 zł oraz w roku 2019 o kwotę 420.000 zł. Po zmianach limity 
wydatków do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą odpowiednio w roku: 
− 2018 – kwota 4.654 zł, z przeznaczeniem m.in. na usługę podziału geodezyjnego, 
− 2019 – kwota 80.000 zł, z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku na Os. XXX-lecia 

(tzw. blaszak).  



Wydatki w poszczególnych latach zostały zmniejszone o kwoty stanowiące zakupy 
inwestycyjne środków trwałych w celu rozbudowy szpitala – tj. budynku na Os. XXX-lecia 
(tzw. blaszak) oraz działek od Gminy Krapkowice. Zakupy te są zadaniami jednorocznymi. 


