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Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia                         2019 r. 

 

OBJAŚNIENIA 
 

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego w 2019 roku wprowadza się 
zmiany m.in. w następującym zakresie: 
 

Zwiększeniu ulegają dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1.971.696 zł, w tym:  
1) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększa się o kwotę 10.628 zł; 
2) dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększa się o kwotę 1.961.068 zł. 

 
Zwiększeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 3.941.968 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejsza się o kwotę 69.510 zł; 
2) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększa się o kwotę 4.011.478 zł. 
 

Wynik budżetu (poz. 3) zmniejsza się o kwotę 1.970.272 zł. Deficyt budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2019 rok wynosi 5.938.512 zł i planuje się go sfinansować z: 
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp  (poz. 4.2.1) w kwocie 2.938.512 zł; 
2) wyemitowanych obligacji komunalnych (poz. 4.3.1) w kwocie 3.000.000 zł. 

 
Przychody budżetu (poz. 4) zwiększają się o kwotę 1.970.272 zł, w tym: 

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) zmniejszają się o kwotę 
1.029.728 zł, po zmianie wynoszą 1.316.129 zł; 

2) przychody z emisji obligacji komunalnych (poz. 4.3) wprowadza się w kwocie 3.000.000 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 zmiany w ramach projektu pn.: 
a) „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” realizowanego w Zespole 

Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach w latach 2016 – 2019. Zwiększa się 
limit wydatków w roku 2019 o kwotę 11.866 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z roku 
2018. Po zmianach limit wydatków do poniesienia w 2019 roku wynosi 39.542 zł, 

b) „W rodzinie lepiej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach w latach 2016 – 2019. Zwiększa się limit wydatków bieżących do poniesienia 
w 2019 roku o kwotę 12.597 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z 2018 roku. Po zmianach 
limit wydatków do poniesienia w 2019 roku wynosi 213.700 zł, 

c) „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Krapkowicach w latach 2016 – 2019. Zwiększa się limit wydatków bieżących 
w roku 2019 o kwotę 68.840 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2018. Po zmianach 
w 2019 roku limit wydatków bieżących wynosi 401.856 zł oraz majątkowych – 72.242 zł, 

d) „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 
Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach w latach 2018 – 2020. Zwiększa się limit wydatków bieżących 
w roku 2019 o kwotę 4.393 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2018. Po zmianach 
limity wydatków bieżących do poniesienia w okresie realizacji projektu wynoszą odpowiednio: 
−   w 2019 roku – kwota 281.458 zł, 
−   w 2020 roku – kwota 133.065 zł, 

e) „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 2019 roku o kwotę 100.000 zł, zwiększając go w roku 



2020 o tę samą kwotę. Po zmianie limity wydatków do poniesienia w okresie realizacji projektu 
wynoszą: 
−   w 2019 roku – kwota 367.496 zł (w tym wydatki bieżące – 337.660 zł, wydatki majątkowe – 

29.836 zł), 
−   w 2020 roku – kwota 169.120 zł (wydatki bieżące), 

f) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2016 – 2019. Zmian dokonano w zakresie 
wydatków majątkowych, zwiększając je w roku 2019 o kwotę 92.500 zł. Po zmianach w 2019 
roku limit wydatków bieżących wynosi 619 zł oraz wydatków majątkowych – 477.151 zł; 

2) programy, projekty lub zadania pozostałe, w grupie wydatków bieżących w ramach zadania 
pn. „Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach” zwiększa się limit wydatków do poniesienia w roku 2019 o kwotę 7.800 zł. Po 
zmianach limity wydatków do poniesienia wynoszą odpowiednio: 
a) w roku 2019 – kwota 31.800 zł, 
b) w roku 2020 – kwota 11.850 zł, 
c) w roku 2021 – kwota 3.150 zł. 

 
Ponadto dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych na zadania: 

1) „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 
Krapkowickim”; 

2) „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 
Krapkowickim”; 

3) „Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach”. 

Zaktualizowane łączne nakłady finansowe uwzględniają wykonanie wydatków w 2018 roku. 
 

 W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł na pokrycie 
planowanego deficytu w 2019 roku zwiększa się planowane: 
1) rozchody w latach: 

a) 2020 o kwotę 50.000 zł, 
b) 2021 o kwotę 200.000 zł, 
c) 2022 o kwotę 200.000 zł, 
d) 2023 o kwotę 400.000 zł, 
e) 2024 o kwotę 400.000 zł, 
f) 2025 o kwotę 400.000 zł, 
g) 2026 o kwotę 400.000 zł, 
h) 2027 o kwotę 400.000 zł, 
i) 2028 o kwotę 400.000 zł, 
j) 2029 o kwotę 150.000 zł; 

2) wydatki na obsługę długu, w tym odsetki w latach: 
a) 2020 o kwotę 44.383 zł, 
b) 2021 o kwotę 88.500 zł, 
c) 2022 o kwotę 82.500 zł, 
d) 2023 o kwotę 76.500 zł, 
e) 2024 o kwotę 64.500 zł, 
f) 2025 o kwotę 52.500 zł, 
g) 2026 o kwotę 40.500 zł, 
h) 2027 o kwotę 28.500 zł, 
i) 2028 o kwotę 16.500 zł, 
j) 2029 o kwotę 4.500 zł; 
 
Po wprowadzeniu tych zmian planowana kwota długu na koniec roku: 

1) 2019 wynosi 15.536.372 zł; 
2) 2020 wynosi 14.276.208 zł; 
3) 2021 wynosi 12.666.044 zł; 



4) 2022 wynosi 11.055.880 zł; 
5) 2023 wynosi 9.415.716 zł; 
6) 2024 wynosi 8.415.552 zł; 
7) 2025 wynosi 7.415.388 zł; 
8) 2026 wynosi 6.160.000 zł; 
9) 2027 wynosi 5.285.000 zł; 
10) 2028 wynosi 4.410.000 zł; 
11) 2029 wynosi 3.785.000 zł; 
12) 2030 wynosi 2.840.000 zł; 
13) 2031 wynosi 1.895.000 zł; 
14) 2032 wynosi 950.000 zł. 

 
Dochody na lata 2020 – 2033 zaplanowano w oparciu o następujące założenia: 

1) dochody bieżące zaplanowano w wysokości planowanych dochodów bieżących na 2019 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 dotacji na realizację zadań 

inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.039.233 zł. 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. 

Wydatki na lata 2020 – 2033 zaplanowano w oparciu o następujące założenia: 
1) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości planowanych wydatków bieżących na 2019 rok 

z uwzględnieniem wydatków wynikających z realizacji projektów w poszczególnych latach; 
2) od roku 2024 przyjęto wzrost wydatków bieżących nieprzeznaczonych na projekty o 2%; 
3) w latach 2021 – 2033 wydatki majątkowe ustalono w takiej wysokości, by nadwyżka budżetowa 

w poszczególnych latach pozwoliła na pokrycie rozchodów. 
 


