Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/283/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA

W grupie wydatków na 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) zwiększa się limit wydatków na 2014 r. i limit zobowiązań dla projektów:
a) „C.A.R.E – Care, Act and Respekt for Earth” o kwotę 186 zł, tj. o odsetki dopisane przez
bank na koniec 2013 r. od prowadzonego rachunku rozliczeniowego dla tego projektu.
Limit wydatków po zmianie wynosi 13.186 zł, natomiast limit zobowiązań do zaciągnięcia
wynosi 28.156 zł. Dodatkowo wzrosła kwota łącznych nakładów finansowych o 186 zł
i wynosi 61.366 zł,
b) „Europe is served” o kwotę 14.523 zł – środki niewykorzystane na wydatki w 2013 r.
oraz odsetki dopisane przez bank na koniec 2013 r. od prowadzonego rachunku
rozliczeniowego dla tego projektu. Limit wydatków po zmianie wynosi 37.673 zł,
natomiast limit zobowiązań do zaciągnięcia wynosi 56.673 zł. Łączne nakłady finansowe
wzrosły jedynie o kwotę 20 zł, tj. dopisane odsetki i po zmianie wynoszą 63.170 zł,
c) „Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego” o kwotę 7.589
zł, tj. o środki niewykorzystane na wydatki w 2013 r. Po zmianie limit wydatków jest
równy limitowi zobowiązań i wynosi 122.117 zł. Dodatkowo łączne nakłady finansowe na
ten projekt zostały skorygowane o kwotę wykorzystanych środków na wydatki w 2013 r.
i wynoszą aktualnie 250.110 zł,
d) „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie
krapkowickim” o kwotę 22.824 zł. Zwiększenie to jest spowodowane włączeniem
do budżetu na 2014 r. kwoty niewykorzystanych środków na wydatki projektu w latach
2011 – 2013. Limit wydatków po zmianie wynosi 473.969 zł, natomiast limit zobowiązań
po zmianie jest równy 708.969 zł. Kwota łącznych nakładów finansowych nie uległa
zmianie;
2) ze względu na przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Szansa
na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim”
zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o łączną kwotę 766.350 zł, w tym planowane wydatki
w kwocie 231.800 zł przesuwa się na 2015 r.
Po zmianach limity wydatków wynoszą dla:
2014 r. – 2.007.950 zł,
2015 r. – 1.171.000 zł,
W latach od 2016 do 2020 – 159.000 zł rocznie.
Zmniejszył się także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 534.550 zł
i po zmianie wielkości te wynoszą 3.973.950 zł.

