
Załącznik nr 3 

do Uchwały  

Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia  

 

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2033 

 

Ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok 

Uchwałami Zarządu Powiatu Krapkowickiego o numerach: 

1) 497/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.; 

2) 540/2020 z dnia 4 marca 2020 r., 

Zarządzeniem Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2020 z dnia 13 lutego 2020 r. oraz Uchwałą 

Rady Powiatu Krapkowickiego o numerze XII/118/2020 z dnia 05 marca 2020 r. dokonuje się 

aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego w 2020 

roku. Wprowadza się zmiany m.in. w następującym zakresie: 

 

Zwiększeniu ulegają dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 17.373 zł, w tym dochody bieżące 

(poz. 1.1) zwiększa się o kwotę 17.373 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 

(poz. 1.1.4). 

 

Zwiększeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 321.262 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszają się o kwotę 7.625 zł; 

2) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększają się o kwotę 328.887 zł. 

 

Wynik budżetu (poz. 3) zmniejsza się o kwotę 303.889 zł. Deficyt budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na 2020 rok wynosi 3.573.076 zł i planuje się go sfinansować z: 

1) wyemitowanych obligacji komunalnych (poz. 4.1.1); 

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.3.1). 

 

Przychody budżetu (poz. 4) zwiększają się o kwotę 303.889 zł, w tym wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.3) zwiększają się o kwotę 303.889 zł, po zmianie wynoszą 

1.843.240 zł. 

 

W latach 2022 – 2025, 2028 zmianie ulegają rozchody budżetu (poz. 5) w następujący sposób: 

1) w latach 2022 – 2025 zmniejszają się o kwotę 10.000 zł; 

2) w roku 2028 zwiększają się o kwotę 40.000 zł. 

 

W związku ze zmianą rozchodów, zmianie ulega kwota długu (poz. 6), tj.: 

1) w 2022 roku zwiększa się o kwotę 10.000 zł; 

2) w 2023 roku zwiększa się o kwotę 20.000 zł; 

3) w 2024 roku zwiększa się o kwotę 30.000 zł; 

4) w 2025 roku zwiększa się o kwotę 40.000 zł; 

5) w 2026 roku zwiększa się o kwotę 40.000 zł; 

6) w 2027 roku zwiększa się o kwotę 40.000 zł 

oraz kwota wydatków majątkowych (poz. 2.2), tj.: 

1) w 2022 roku zwiększa się o kwotę 10.000 zł; 

2) w 2023 roku zwiększa się o kwotę 10.000 zł; 

3) w 2024 roku zwiększa się o kwotę 10.000 zł; 

4) w 2025 roku zwiększa się o kwotę 10.000 zł; 

5) w 2028 roku zmniejsza się o kwotę 40.000 zł. 

 

W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach 

publicznych (poz. 10.1) w 2020 roku zwiększa się limit wydatków: 



1) bieżących (poz. 10.1.1) o kwotę 2 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanej 

na projekt pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji”; 

2) majątkowych (poz. 10.1.2) o kwotę 3.887, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 

rodzinnego domu dziecka utworzonego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej – II edycja”. 


