
UCHWAŁA NR 1543/2022 

ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 

z dnia 25 października 2022 r. 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji dotyczącej wykonania 

budżetu Powiatu Krapkowickiego oraz udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych  

w III kwartale 2022 roku 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości: 

1) kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Krapkowickiego, zgodnie z kwartalnym 

sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie Powiatu Krapkowickiego za okres od początku roku do dnia 

30 września roku 2022 (Rb – NDS), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) informację o udzielonych w III kwartale 2022 roku umorzeniach niepodatkowych należności 

budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      

 

Podpisy Członków Zarządu: 

 

     Maciej Sonik   …………………… 

  Sabina Gorzkulla  …………………… 

 Helga Bieniusa   …………………… 

 Maciej Lisicki   …………………… 

 Dariusz Willim   …………………… 

  

 

 

 

 

 



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Kilińskiego 1
Zarząd Powiatu Krapkowickiego
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531412533     

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku
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krapkowicki

SYMBOLE
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Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie  

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

16 00

33B27380C0A70BCA

0

47-303 Krapkowice

za okres od początku roku do dnia 30 września roku

 

2022

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

1)

33B27380C0A70BCA 

Z upoważnienia przewodniczącego  zarząduSkarbnik

BeSTia Strona 1 z 3

Ilona Adamkiewicz Sabina Krystyna Gorzkulla

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

2022.10.24 2022.10.24

1 2 3
Wyszczegó ln ienie Plan  (po  zmianach) Wykonanie

57 699 436,00 44 212 023,42A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

55 228 748,00 43 984 773,92A1. Dochody bieżące

2 470 688,00 227 249,50A2. Dochody majątkowe
w tym:

0,00 1 013,00A21. dochody ze sprzedaży majątku

63 238 129,00 42 335 945,93B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

54 217 906,00 40 773 583,52B1. Wydatki bieżące

9 020 223,00 1 562 362,41B2. Wydatki majątkowe

-5 538 693,00 1 876 077,49C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

1 010 842,00 3 211 190,40C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

7 548 857,00 14 126 640,25D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego:

0,00 0,00D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:

0,00 0,00D111. ze sprzedaży papierów wartościowych 2)

0,00 0,00D12. spłata udzielonych pożyczek

0,00 0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane 
środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o

 

finansach publicznych

1 343 560,00 1 579 593,62D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00D14. prywatyzacja majątku JST

6 205 297,00 12 547 046,63D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych

0,00 0,00D16. inne źródła

2 010 164,00 1 805 123,00D2. ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego:

2 010 164,00 1 805 123,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów 
wartościowych
w tym:

0,00 0,00D211. wykup papierów wartościowych 2)

0,00 0,00D22. udzielone pożyczki

0,00 0,00D23. inne cele
    niepotrzebne skreślić1)

    wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona2)

Załącznik nr 1
 do Uchwały Nr 1543/2022
 Zarządu Powiatu Krapkowickiego
 z dnia 25 października 2022 r.
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Z upoważnienia przewodniczącego  zarząduSkarbnik

BeSTia Strona 2 z 3

Ilona Adamkiewicz Sabina Krystyna Gorzkulla

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

2022.10.24 2022.10.24

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

1 2 3
Wyszczegó ln ienie Plan  (po  zmianach) Wykonanie3) 4)

5 538 693,00 0,00E. FINANSOWANIE DEFICYTU     (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) 
z tego:

5)

0,00 0,00E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 6)

0,00 0,00E2. kredyty i pożyczki
0,00 0,00E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego

0,00 0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat 
ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8

 

ustawy o finansach publicznych

4 195 133,00 0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych

1 343 560,00 0,00

E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

 

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia

 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

 

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

 

finansowanego z udziałem tych środków
0,00 0,00E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna5)

wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona6)

1 2 3
Wyszczegó ln ienie Plan  (po  zmianach) Wykonanie

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 
wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o

 

finansach publicznych, w tym:
0,00 0,00F11. ze sprzedaży papierów wartościowych 7)

0,00 0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów 
wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o

 

finansach publicznych, w tym:
0,00 0,00F21. wykup papierów wartościowych 7)

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS



 

 

 Załącznik nr 2 

 do Uchwały Nr 1543/2022 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

 z dnia 25 października 2022 r. 
  

 

 

 

Informacja o udzielonych w III kwartale 2022 roku umorzeniach 

niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 

 

 

 
Na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.) oraz §3 i §8 ust. 1 pkt 5 Uchwały 

Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: szczegółowych 

warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, 

rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2012 r., poz. 354 z późn. zm.) w III kwartale 2022 r. dokonano 

umorzenia odsetek za opóźnienie od należności głównej wraz z kosztami upomnienia i kosztami 

egzekucyjnymi w łącznej wysokości 724,84 zł – z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 
 


