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z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 
Objaśnienia do przyjętych wartości we Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Krapkowickiego na lata 2012-2021 oraz w prognozie kwoty długu Powiatu Krapkowickiego 

w latach 2012 -2023 

 
 

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2012 do 
2021” przyjęto dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
budżetu Powiatu Krapkowickiego wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu 
sporządzonych na dzień 31.12.2009, 31.12.2010 i 30.09.2011 r.  
W/w dane dotyczące roku 2012 ujęto w kwotach wynikających z projektu budżetu na 2012 r. 
Dane dotyczące roku 2013 i lat następnych przyjęto z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny, na podstawie wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz planu na 
2012 r. Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto, że dochody Powiatu Krapkowickiego wzrastać 
będą w latach 2013 i następnych o 3% rocznie, natomiast wydatki o 2% rocznie.  W latach 
2013 i następnych nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia powiatu.  
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa została utworzona na okres realizacji przedsięwzięć.  
 
Wybrane pozycje WPF: 

1. Dochody ogółem – w kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3% 
rocznie. W dochodach majątkowych zaplanowano w 2012 r. dochody ze sprzedaży 
majątku, w kwocie 2.095.000 zł. W roku 2013 dochody bieżące powiększono o kwotę 
600.000 zł stanowiącą dochody z tytułu najmu pomieszczeń na działalność medyczną 
dla KCZ w Krapkowicach. 

2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) – w kolejnych latach 
przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2% rocznie. W roku 2013 przyjęto spadek 
wydatków na wynagrodzenia o kwotę 200.000 zł, ze względu na zmniejszenie 
środków pozyskanych przez powiat z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń 
pracowników PUP, a także spadek pozostałych wydatków bieżących o kwotę  
500.000 zł w związku z wypłatą wszystkich zwrotów nadpłat za wydane karty 
pojazdów w 2012 roku. 

3. Obsługa długu (wydatki i rozchody): 
1) wydatki związane z obsługą długu obliczono corocznie w wysokości 7% kwoty 

pozostałej do zapłaty z roku poprzedniego, oraz doliczono kwotę odsetek za 
spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, 

2) rozchody zostały zaplanowane według harmonogramu wykupu obligacji, 
wynikającego z umowy zawartej z bankiem, oraz harmonogramem spłat rat 
kapitałowych w związku z zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Prognozę spłaty długu Powiatu Krapkowickiego opracowano do roku 2023, tj. na okres 
spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Krapkowicki z tytułu wyemitowanych  
w 2009 r. obligacji na kwotę 11.000.000 zł, oraz zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 611.901 zł. 
Prognoza kwoty długu wskazuje źródła finansowania długu w poszczególnych latach. Zawiera 
również wyliczenia wskaźników zadłużenia. 


