
Uchwała Nr 1258/2014 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 30 października 2014 r.  

 

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2023  

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2023 stanowiącej 

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/266/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 

2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2023. Zmieniony 

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Objaśnienia zmian, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 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 Nr 1258/2014 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 30 października 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. 

Zarządzeniem Starosty Krapkowickiego nr AO.120..55.2014 z dnia 2 października 2014 r., uchwałami 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego nr: 

1) 1243/2014 z dnia 9 października 2014 r.; 

2) 1248/2014 z dnia 17 października 2014 r.; 

3) 1254/2014 z dnia 29 października 2014 r.; 

oraz uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego nr LI/319/2014 z dnia 30 października 2014 r. dokonuje 

się aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego  

w 2014 r. Wprowadza się zmiany m. in. w następującym zakresie: 

 

1) Zwiększeniu ulegają dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 215.149 zł w tym:  

a) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększają się o kwotę 146.386 zł, 

b) dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększają się o kwotę 68.763 zł; 

 

2) Zwiększeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 95.827 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększają się o kwotę 66.386 zł, 

b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększają się o kwotę 29.441 zł; 

 

3) Wynik budżetu (poz. 3) zwiększa się o kwotę 119.322 zł. Deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2014 r. wynosi 691.258 zł.  

 

4) Przychody budżetu (poz. 4) zmniejszają się o kwotę 119.322 zł, w tym wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) maleją o kwotę 119.322 zł, po zmianie wynoszą 

1.525.783 zł, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.2.1) – 381.567 zł. 

 

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć wprowadzonymi uchwałą Rady Powiatu 

Krapkowickiego nr LI/320/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXIX/266/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2023, w wydatkach objętych art. 226 ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych (poz. 11.3, 11.3.1 i 11.3.2) w 2015 r. zwiększa się limit wydatków 

majątkowych o kwotę 45.000 zł; 

 


