
Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr L/314/2014  

Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 30 września 2014 r. 

 

OBJAŚNIENIA 

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach: 

 

1) 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.): 

a) w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie 

doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim” zwiększa się limit wydatków do 

poniesienia w 2014 r. o kwotę 61.050 zł, natomiast limit wydatków w 2015 r. zmniejsza 

się o kwotę 14.914 zł. Limit zobowiązań do zaciągnięcia w latach 2014 – 2015 po zmianie 

wynosi 595.251 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 713.890 zł. Kwota ta 

obejmuje wydatki zrealizowane w 2013 r. oraz plan wydatków na lata 2014 – 2015, 

b) zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków do poniesienia w 2014 r. na projekt 

pn. „Lepszy start” o kwotę 37.999 zł. Po zmianach wielkości te wynoszą 342.463 zł. Kwota 

37.999 zł stanowi niewykorzystane środki w ramach projektu na koniec 2013 r. Łączne 

nakłady finansowe wynoszą 1.368.084 zł. Kwota ta obejmuje wydatki zrealizowane  

w latach 2008 – 2013 r. oraz plan wydatków na 2014 r., 

c) w ramach projektu pn. „Program Operacyjny Pomoc Techniczna Lokalny Punkt 

Informacyjny” zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 60.433 zł. Po zmianie 

wynosi on 12.567 zł i jest zgodny z kwotą wydatków wykonanych w 2014 r. Ponadto 

likwiduje się prognozowane wydatki na 2015 r. w kwocie 76.000 zł oraz zmniejsza się  

limit zobowiązań do zaciągnięcia do kwoty 12.567 zł. Przyczyną zmian jest zakończenie 

realizacji projektu, w związku z rozwiązaniem z dniem 31 marca 2014 r. porozumienia 

między Województwem Opolskim a Ministrem Rozwoju Regionalnego (obecnie 

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju), na podstawie którego funkcjonowała Sieć Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim. 

Łączne nakłady poniesione na zakończony projekt ustalono w kwocie 438.693 zł.  

d) likwiduje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa <<NASZEJ PRZYCHODNI>>  

w Krapkowicach na ul. Szkolnej 7” na lata 2014 – 2016. Powiat Krapkowicki nie będzie 

realizował tego zadania, 

e) w ramach projektu pn. „PO Klucz do biznesu 2!” w 2014 r. wskutek zmniejszenia liczby 

osób biorących udział w projekcie zmniejsza się limit wydatków o kwotę 25.179 zł, 

natomiast w 2015 r. zwiększa się go o kwotę 527 zł. Po zmianach limity wydatków 

wynoszą odpowiednio 47.637 zł dla 2014 r. i 3.000 zł dla 2015 r. Limit zobowiązań do 

zaciągnięcia w ramach projektu wynosi 50.637 zł, natomiast łączne nakłady finansowe na 

ten projekt osiągają wartość w wysokości 169.802 zł, 

f) zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków do poniesienia w 2014 r. na projekt 

pn. „Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego” o kwotę 

7.232 zł. Po zmianie wynosi on 129.349 zł. Łączne nakłady finansowe na ten projekt 

wynoszą 257.342 zł. Kwota ta obejmuje wydatki zrealizowane w 2013 r. oraz plan 

wydatków na 2014 r. 

 

Ponadto, w oparciu o wykonanie wydatków według stanu na 31 grudnia 2013 r. oraz 

planowane wydatki na dalsze lata realizacji, ustala się łączne nakłady finansowe 

następujących projektów: 



a) „Be healthy be active” w wysokości 78.852 zł, 

b) “Inowacyjna i sprawa administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy”  

w wysokości 5.247 zł, 

c) „Nowe Kadry II” w wysokości 151.191 zł. 

 

2) W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach zadania pn.: 

 

a) „Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach” zwiększa się limity wydatków w latach 2014 – 2019 

odpowiednio o kwoty: 2.030 zł, 4.060 zł, 4.060 zł, 4.060 zł, 4.060 zł, 2.030 zł. Po zmianach 

limity wynoszą: 

 2014 r. – 25.940 zł, 

 2015 r. – 10.080 zł, 

 2016 r. – 4.060 zł, 

 2017 r. – 4.060 zł, 

 2018 r. – 4.060 zł, 

 2019 r. – 2.030 zł. 

Po zmianach łączna kwota nakładów finansowych na to zadanie plasuje się na poziomie 

64.930 zł, natomiast limit zobowiązań do zaciągnięcia wynosi 50.230 zł,   

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O Błażejowice – Smolarnia od m. Dziedzice do 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414” zwiększa się limit zobowiązań oraz limit 

wydatków do poniesienia w 2014 r. o kwotę 307.858 zł. Po zmianach wielkości te 

wynoszą 607.858 zł. Ponadto kwotę łącznych nakładów finansowych na to zadanie ustala 

się w wysokości 649.807 zł. Kwota ta obejmuje limit wydatków 2014 r. oraz wydatki, 

które nie wygasły z końcem 2013 r. (41.949 zł),  

c) „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ulicy 1 – go maja  

w Walcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do końca wsi w kierunku 

Rozkochowa – 300mb” zmniejsza się limit zobowiązań oraz limit wydatków  

do poniesienia w 2014 r. o kwotę 20.374 zł. Po zmianach wielkości te wynoszą 149.626 zł. 

Ponadto kwotę łącznych nakładów finansowych na to zadanie ustala się w wysokości 

163.671 zł. Kwota ta obejmuje limit wydatków 2014 r. oraz wydatki, które nie wygasły  

z końcem 2013 r. (14.045 zł). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


