
Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLIV/291/2014 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 13 maja 2014 r. 

 

 

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2023 

 

Ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. uchwałą 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego nr 1092/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz uchwałą Rady Powiatu 

Krapkowickiego (projekt z dnia 8 maja 2014 r.)  dokonuje się aktualizacji danych zawartych  

w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego w 2014 r. oraz wprowadza się zmiany 

m. in. w następującym zakresie: 

 

1) Zwiększeniu ulegają dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1.302.000 zł w tym:  

a) dochody bieżące (poz. 1.1) wzrastają o kwotę 2.000 zł, 

b) dochody majątkowe (poz. 1.2) wzrastają o kwotę 1.300.000 zł. 

 

2) Zwiększeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2.602.000 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące (poz. 2.1) wzrastają o kwotę 2.000 zł, 

b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) wzrastają o kwotę 2.600.000 zł; 

 

3) Wynik budżetu (poz. 3) zmniejsza się o kwotę 1.300.000 zł. Deficyt budżetu Powiatu 

Krapkowickiego na 2014 r. wynosi 1.786.485 zł.  

 

4) Przychody budżetu (poz. 4) zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł, w tym; 

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) wzrastają o kwotę 

200.000 zł; 

b) kredyty (poz. 4.3) tworzą się w kwocie 1.300.000 zł. 

 

5) Rozchody budżetu (poz. 5), w tym spłaty rat kapitałowych kredytów (poz. 5. 1) zwiększa się  

o kwotę 200.000 zł. 

 

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000 zł  

w 2014 r. wprowadza się w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego następujące 

zmiany w zakresie: 

 

1) Zmniejszeniu ulegają wydatki (poz. 2),  w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) w roku: 

a) 2015 o kwotę 16.500 zł,  

b) 2018 o kwotę 100.000 zł, 

c) 2019 o kwotę 100.000 zł;  

 

2) Zwiększeniu ulegają wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3), w tym odsetki i dyskonto określone  

w art. 243 ustawy (2.1.3.1) w roku: 

a) 2015 o kwotę 43.685 zł, 

b) 2016 o kwotę 22.452 zł, 

c) 2017 o kwotę 10.000 zł, 

d) 2018 o kwotę 8.113 zł, 

e) 2019 o kwotę 1.233 zł; 

 

3) Zwiększeniu ulegają przychody budżetu (poz. 4), w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) w roku: 

a) 2015 o kwotę 483.500 zł, 



b) 2016 o kwotę 400.000 zł; 

 

4) Zwiększeniu ulegają rozchody budżetu (poz. 5), w tym spłaty rat kapitałowych kredytów  

(poz. 5. 1) w roku: 

a) 2015 o kwotę 500.000 zł, 

b) 2016 o kwotę 400.000 zł, 

c) 2018 o kwotę 100.000 zł, 

d) 2019 o kwotę 100.000 zł. 

 

Zmiany zostały wprowadzone z zachowaniem prawidłowego wskaźnika indywidualnego 

zadłużenia Powiatu Krapkowickiego – tj. spełniony jest wymóg art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. 

 


