Uchwała Nr 810/2013
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu
Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zarząd Powiatu Krapkowickiego
uchwala, co następuje:
§1
1.

2.

Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:
1) dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku budżetowym 2012, w tym
kwotę deficytu, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem o deficycie Powiatu Krapkowickiego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 (Rb – NDS) – stanowiące załącznik nr 1
do niniejszej uchwały;
2) kwoty
wykorzystanych
środków
pochodzących
z
budżetu
Unii
Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji
udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – stanowiące odpowiednio załączniki
nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono
na spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej – stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
W roku budżetowym 2012 Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań
finansowych oraz nie udzielił poręczeń i gwarancji.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Krapkowickiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Maciej Sonik

…………………………

Sabina Gorzkulla – Kotzot

…………………………

Genowefa Kozubek – Kopecka

…………………………

Tomasz Sokołowski

…………………………

Ryszard Reszczyński

…………………………

Załącznik nr 2
do Uchwały 810/2013
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 29 maja 2013 r.

WYKAZ KWOT WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) W ROKU 2012

Pozyskane w 2012 r. środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków
zagranicznych wyniosły ogółem 744.135,01 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki:
1) dotacje celowe w wysokości 728.598,34 zł na realizację zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:
a) projektu „Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich” realizowanego
w ramach Działania 4.1 Promocja i informacja, Priorytetu IV Komunikacja i promocja
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 (dotacja w rozdziale 75001
w kwocie 53.442,44 zł),
b) projektu „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Powiecie Krapkowickim” realizowanego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Priorytetu VIII Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (dotacja w rozdziale 75095 w kwocie 213.721,54 zł),
c) projektu „Be health be active” realizowanego w ramach Programu Comenius –
Partnerskie Projekty Szkół (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 63.555,20 zł),
d) projektu „Wykształcenie Twoją Szansą” realizowanego w ramach Działania 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój
wykształcenie i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja
w rozdziale 80195 w kwocie 103.283,50 zł),
e) projektu „Lepszy Start” realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85295 w kwocie 182.348,74
zł),
f) projektu „NOWE KADRY II” realizowanego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 57.759,50 zł),
g) projektu „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85395 w
kwocie 54.487,42 zł),
2) środki z innych źródeł zagranicznych w wysokości 15.536,67 zł. W 2012 r. Powiat
Krapkowicki uzyskał w tej kwocie dotację z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 810/2013
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 29 maja 2013 r.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT
UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE
PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT
I PRZYCZYN UMORZENIA
Na postawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2010.102.651 ze zm.) „właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później
niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego
roku kalendarzowego.” W oparciu o niniejszy przepis Starosta Krapkowicki, wykonujący zadania
z zakresu administracji rządowej, w pięciu przypadkach rozłożył na prośbę zainteresowanych opłatę
roczną z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa na raty, gdzie łączna kwota zapłaty przekraczała
500 zł.
Rozłożenia na raty udzielono następującym osobom:
1) Majowska Ines – kwotę 2.979,02 zł rozłożono na 4 raty;
2) DACH – IZOL – kwotę 2.466,71 zł rozłożono na 4 raty;
3) Misiak Bartłomiej i Iwona – kwotę 15.746,34 zł rozłożono na 4 raty;
4) Drobner Urszula – kwotę 2.698,40 zł rozłożono na 4 raty;
5) REMEX Spółka z o.o. – kwotę 15.246,85 zł rozłożono na 8 rat.

