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Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Krapkowickiego 

 

Na koniec 2014 r. łączna kwota długu  wyniesie 8.573.072 zł. W 2015 r. i w następnych latach  

objętych  prognozą  długu nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych,  

w związku z czym  kwota długu na koniec 2015 r. wyniesie 7.428.856 zł.  W latach 2015 do 2023 

zaplanowano wykup obligacji i spłaty pożyczek zgodnie z zawartymi umowami. W związku z tym 

spłaty zobowiązań wyniosą w roku 2015 – 1.144.216 zł, w roku 2016 – 1.144.214 zł, w roku 2017 

1.294.642 zł. W latach  od 2018 do 2022 pozostanie do spłaty roczny wykup obligacji na kwotę 

860.000 zł, a w roku 2023 wykup obligacji na kwotę 690.000 zł.  

Na koniec 2014 r. Powiat Krapkowicki posiada zobowiązania z niżej wymienionych  tytułów: 

1) pozostających do wykupu obligacji na kwotę 7.570.000 zł. Zgodnie z zawartą umową  

z bankiem zakończenie wykupu obligacji nastąpi w 2023 r. ; 

2) pozostających  do spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska na  kwoty 367.136 i 635.936  zł. Zakończenie spłaty pożyczek nastąpi w 2017 r. 

Na  2015 r. zaplanowano dochody w kwocie 38.729.204 zł oraz  wydatki w kwocie 38.743.572 

zł. Planowany deficyt w 2015 r. wynosi 14.368  zł.  Stan wolnych środków na dzień 01.01.2014 r. 

wynosił 2.766.531,95 zł. W  2014 r. planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 

1.369.885  zł .W roku 2014  wykupiono  obligacje na kwotę 860.000 zł oraz spłacano  raty  dwóch 

pożyczek na ogólną  kwotę  284.216 zł.  Do wykorzystania w 2015 r. i w latach następnych pozostają 

zatem wolne środki w kwocie 2.992.200,95 zł.  

W projekcie budżetu na 2015 r. zaplanowano wykorzystanie wolnych środków w ogólnej  

kwocie  1.158.584 zł , z tego 14.368 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz 1.144.216 zł na 

rozchody powiatu. Do wykorzystania w latach następnych pozostaje kwota 1.833.617 zł.  

Planowane rozchody w 2015 r. wynoszą 1.144.216 zł (wykup V transzy obligacji wyemitowanych 

przez Powiat Krapkowicki -860.000 zł, spłata rat pożyczek w kwocie 284.216 zł.  

Odsetki od wyemitowanych obligacji na 2015 r. wyliczono w oparciu o stawkę procentową  

w wysokości 4,47% , odsetki od pozostających do spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 

wyliczono w oparciu o stopę procentową w wysokości 2,5% w stosunku rocznym.  W latach 2016 do 

2023 przyjęto oprocentowanie obligacji w wysokości 4,47%. Oprocentowanie pożyczek w  

pozostałym  okresie spłaty wyliczono w oparciu o stawkę procentową 2,5% . 



Przyjęcie takiego  oprocentowania  uzasadnione jest utrzymująca się w 2014 r. stopą redyskonta 

weksli i stawką WIBOR 1R, w oparciu o które ustalane jest oprocentowanie obligacji i pożyczek 

zaciągniętych przez Powiat Krapkowicki. 

Łączna kwota długu na koniec 2015 r. wyniesie 7.428.856 zł, co stanowi 19,18% planowanych 

dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2015 r., a łączna kwota przypadających w tym roku 

(2015) wykupów papierów wartościowych i spłat pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 

1.484.026 zł, co stanowi 3,83% planowanych dochodów  w 2015 r. 

 

 

 


