
            Załącznik nr 3 
do Uchwały nr …/XXVII/2021 

        Rady Gminy Kroczyce 
        z dnia 31 maja 2021 roku 

 

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE 
 NA LATA 2021-2033 

 

 

W części dotyczącej wartości planowanych na 2021 r. dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze 
zmianami w budżecie, wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Kroczyce nr 39/2021 z 22 kwietnia 2021r., 
Zarządzeniem nr 41/2021 z 28 kwietnia 2021r., Zarządzeniem nr 46/2021 z 13 maja 2021r. , Zarządzeniem nr 
50/2021 z 17 maja 2021r. oraz Uchwałą Nr …/XXVII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2021r. w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2021r.: 

A. planowane dochody ogółem zwiększyły się o 266.135,33 zł i wynoszą 34.701.262,49 zł, w tym: 
 

I. planowane dochody bieżące zwiększyły się o 166.135,33 zł i wynoszą 31.853.763,33 zł 
 
Związane jest to wprowadzeniem do budżetu Gminy na mocy Zarządzenia nr 41/2021 Wójta 
Gminy Kroczyce z 28.04.2021r. środków w formie dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej, 
związane ze zwrotem części podatku akcyzowego, zawartego w cenie ON, wykorzystywanego do produkcji 
rolnej – kwota 143.135,33 zł.  
 

Ponadto Uchwałą nr …/XXVII/2021Rady Gminy Kroczyce z dnia 31.05.2021r., wprowadzono do budżetu 

Gminy Kroczyce środki w kwocie 23.000,00 zł, pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, które przeznaczone będą na utworzenie i prowadzenie punktu obsługi w ramach 
programu „Czyste Powietrze”.  
 

II. planowane dochody majątkowe zwiększono o 100.000,00 zł i wynoszą 2.847.499,16 zł 

Uchwałą nr …/XXVII/2021 Rada Gminy wprowadziła do budżetu Gminy Kroczyce część środków (t. 
100.000,00 zł), otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, które przeznaczone będą na zadanie inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg w miejscowości 
Biała Błotna.  

Gmina na to zadanie otrzymała łącznie 750.000,00 zł. 

B.  zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 280.895,33 zł do poziomu 38.146.616,1 zł, w tym: 

I. zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 141.135,33 zł do poziomu 31.535.356,13 zł 

Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce nr 41/2021 do 
budżetu środków na zadanie wskazane w pkt A.I, jak również ze zmianami dokonanymi mocą Uchwały nr 
…/XXVII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2021r., polegającymi na zabezpieczeniu środków na 
utworzenie i utrzymanie punktu obsługi interesanta w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

Ponadto Zarządzeniem nr 46/2021 z dnia 13.05.2021r. Wójt Gminy dokonał przeniesień środków, w ten 
sposób, że zmniejszył planowane wydatki bieżące w Dz. 754 Rozdz. 75412 o kwotę 25.000,00 zł i 
jednocześnie w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej, zwiększył planowane wydatki inwestycyjne o 
kwotę 25.000,00 zł. Związane to było z wprowadzeniem nowego wydatku majątkowego związanego z 
udzieleniem dotacji celowej dla OSP Podlesice na zabudowę agregatu wysokociśnieniowego na lekkim 
samochodzie pożarniczym. 

II. planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o 139.760,00 i wynoszą 6.611.260,00 zł. 

Zarządzeniem nr 46/2021 z 13.05.2021r. Wójt Gminy wprowadził w budżecie Gminy nową pozycję w 

wydatkach majątkowych, związaną z udzieleniem dotacji celowej dla OSP Podlesice na zabudowę agregatu 
wysokociśnieniowego na lekkim samochodzie pożarniczym. Zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł. 



Ponadto na mocy Uchwały nr …/XXVII/2021 Rady Gminy Kroczyce wprowadza się do budżetu 
nowe zadanie inwestycyjne, związane z przebudową dróg w miejscowości Biała Błotna. Gmina 
otrzymała z Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę dofinansowania w wysokości 750.000,00 zł, z 
czego w 2021r. planuje się wydatkować jedynie 100.000,00 zł. 

W związku z pojawieniem się nowych okoliczności i koniecznością rozszerzenia zakresu robót 
budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Przybyszów w m. Kroczyce, zwiększono 
również plan wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 14.760,00 zł. 

 
C. Planowany deficyt budżetowy zwiększył się i wynosi 3.445.353,64 zł. Zostały też zmienione planowane 

źródła jego pokrycia.  Zostanie on pokryty z następujących źródeł przychodów: 
✓ z planowanej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – 1.562.200,00 zł,  
✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu – środki Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek Gminy 
Kroczyce w 2020r. – kwota 1.242.523,08 zł, 

✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi– kwota 69.839,05 zł; 

✓ z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych – kwota 570.791,51 zł (wzrost o 14.760,00 zł). 
 

D.  kwota przychodów zwiększyła się o 14.760,00 zł i wynosi 3.829.033,64 zł 

Jest to zwiększenie z tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

E. rozchody planowane na 2021r. nie uległy zmianie; 

F. planowana na koniec 2021r. kwota długu nie zmieniła się i wynosi 5.861.419,73 zł 

G. planowana na 2021r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) 
zwiększyła się o 25.000,00 zł i wynosi 318.407,20 zł, a jej wartość skorygowana o przychody określone w art. 
217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wynosi 2.585.240,84 zł. 

 

W planowanych wielkościach na rok 2022 zwiększone zostały planowane wydatki majątkowe oraz planowane 
przychody o 650.000,00 zł na kontynuację zadania, dotyczącego przebudowy dróg w m. Biała Błotna. 

Planowana od 2023r. nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na rozchody związane ze spłatą rat kredytów i 
pożyczek. 

 

Natomiast w załączniku nr 2, prezentującym przedsięwzięcia wieloletnie, ujęte zostały następujące zmiany: 
 

➢ Wiersz 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 

 

WYDATKI BIEŻĄCE: 

 

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego 

w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE”, ustalając dla niego następujące limity zobowiązań: 

23.000,00 zł w 2021r. i 25.000,00 zł w 2022r. Jest to ściśle związane z porozumieniem, jakie w tym 

zakresie podpisała Gmina Kroczyce z WFOŚiGW w Katowicach. 



2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w roku 

szkolnym 2021/2022 i 2022/2023”. Ustalono łączny limit w wysokości 971.000,00 zł, z czego 

195.000,00 zł na rok 2021, 485.000,00 zł – na 2022r. i 291.000,00 zł – na 2023r. Powyższe jest 

niezbędne, aby wszcząć procedurę wyłaniania wykonawcy w trybie przepisów prawa o 

zamówieniach publicznych.  

 

WYDATKI MAJĄTKOWE: 

1. Zwiększono o kwotę 14.760,00 zł limit na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Przybyszów w 

miejscowości Kroczyce”. 

 

2. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa dróg w m. Biała Błotna” i jednocześnie 

ustalono następujące limity zobowiązań: 100.000,00 zł w 2021r. i 650.000,00 zł – w roku 

2022. 


