
            Załącznik nr 3 

do Uchwały nr …/XLVI/2022 

        Rady Gminy Kroczyce 

        z dnia 29 listopada 2022 roku 

 

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  

GMINY KROCZYCE NA LATA 2022-2033 

 

 

W załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia w części dotyczącej wartości planowanych na 2022 r. dokonano 

następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy o 

numerach: 170/2022,175/2022, 178/2022 i 183/2022 oraz Uchwałą nr …./XLVI/2022 Rady Gminy Kroczyce z 

dnia 29 listopada 2022r. 

A. planowane dochody ogółem zwiększone zostały o 2.594.944,95 zł i wynoszą 52.082.669,88 zł, w tym: 

 

1. planowane dochody bieżące zwiększone zostały o 2.587.886,48 zł do poziomu 40.831.526,41 zł, co ma 

związek z następującymi okolicznościami: 

 

 Zarządzeniem nr 170/2022 z dnia 31 października 2022r. do budżetu Gminy Kroczyce wprowadzone 

zostały następujące dodatkowe środki: 

 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 

środki na zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny  - 49,00 zł 

 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, 

związane z realizacją świadczeni wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci – 10.000,00 zł 

 Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy - środki na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, 

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami 

Ukrainy (zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 2.556,00 zł 

 

 Zarządzeniem nr 178/2022 z 10 listopada 2022r. kwotę 7.058,42 zł, będącą częścią dotacji celowej w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o FP przyznanej w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" przeniesiono jako 

dochód majątkowy. 

 Ponadto w/w zarządzeniem do budżetu Gminy wprowadzono następujące dofinansowania: 

 Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 

środki na zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o 

dowodach osobistych – 16.314,11 zł 

 Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy -  na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, 

przysługującego obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 

marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 



państwa) – 918,00 zł. 

 Natomiast zarządzeniem nr 183/2022 z dnia 16 listopada Wójt Gminy Kroczyce zwiększył planowane 

dochody o następujące źródła: 

 Dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 

środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 

14.963,84 zł, 

 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom 

Ukrainy – środki na koszty obsługi świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy – 3.936,00 zł, 

 Dotację na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 45,00 zł. 

 

 Ponadto mocą uchwały nr …./XLVI/2022 Rady Gminy Kroczyce do budżetu Gminy zostały wprowadzone 

dodatkowe środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłaty dodatków węglowych 

dla gospodarstwa domowych w Gminie Kroczyce – 457.780,00 zł oraz na wypłaty dodatków dl 

gospodarstwa domowych i podmiotów wrażliwych – 230.000,00 zł (zadania zlecone w Dz. 853) 

 

 Jednocześnie, Rada Gminy wprowadziła dochody z tytułu przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży 

węgla kamiennego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236). Założono szacunkowo, że do końca 

2022r. Gmina sprzeda ok. 1000t węgla kamiennego, a wpływy z tego tytułu wyniosą 2.000.000,00 zł (Dz. 

853) i 373.983,00 zł z tytułu podatku VAT, związanego z realizacją zadania (Dz. 758) 

 

 Ponadto, w związku z przeniesieniem na rok 2023 rzeczowej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce” zmniejszono planowane dochody z tytułu VAT naliczonego 

przypadającego od uprzednio planowanych wydatków na to zadanie – kwota 515.600,00 zł. 

 

2. planowane dochody majątkowe zwiększono o 7.058,47 zł i wynoszą 11.251.143,47 zł. 

 

 Zarządzeniem nr 178/2022 z 10 listopada 2022r. kwotę 7.058,42 zł, będącą częścią dotacji celowej w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o FP przyznanej w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" przeniesiono z 

dochodów bieżących jako dochód przeznaczony na wydatki majątkowe. 

 

B. Planowane wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1.639.645,41 zł do poziomu 51.773.972,48 zł, w 

tym: 

 

1. planowane wydatki bieżące zwiększono o 713.891,12 zł do poziomu 37.035.106,03 zł 

 

 Zmiana ta związane jest w znacznej mierze ze zmianami planu dochodów bieżących, dokonanymi na 

mocy stosownych zarządzeń Wójta Gminy, opisanymi w pkt. A.1 na wydatki celowe z nich finansowane. 

 

 Ponadto Uchwałą nr …/XLVI/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 listopada 2022r. w związku z 

otrzymanymi środkami na wypłaty dodatków węglowych oraz na wypłaty innych dodatków dla 

gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, zwiększono planowane wydatki na zadnia zlecone, 

określone w Dz. 853 Rozdz. 85395 o kwotę 687.780,00 zł. 



 

 Mocą w/w uchwały do budżetu wprowadzono środki na szacunkowe koszty obsługi zadania, 

określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236), w tym zwłaszcza koszty zlecenia firmom 

zewnętrznym usług transportu, składowania i wydawania węgla uprawnionym mieszkańcom oraz koszty 

wynagrodzenia pracowników, odpowiedzialnych za koordynowanie tego zadania. Dlatego też w Dz. 853 

Rozdz. 85395 zwiększono plan wydatków o kwotę 496.987,64 zł. Zgodnie z ustawą, płatności za zakup 

węgla dokonywane będą w terminie 60 dni, a więc już w 2023r.). 

 

 Jednocześnie zmniejszono plan wydatków bieżących o 515.600,00 zł, tj. podatek VAT zawarty w 

szacunkowej cenie robót budowlanych od zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

w Gminie Kroczyce”, które planowane jest do realizacji w kolejnym roku. 

 

2. planowane wydatki majątkowe zmniejszono o 2.353.536,53 zł i wynoszą 14.738.866,45 zł. 

 

 Na wniosek KZB w Kroczycach mocą Uchwały nr ../XLVI/2022  planowana dotacja celowa na 

dofinansowanie budowy i montażu instalacji fotowoltaicznej przy ujęciu wodnym w Przyłubsku w kwocie 

116.000,00 zł została wycofana z budżetu Gminy Kroczyce w roku 2022 i zostanie wprowadzona do 

budżetu w roku 2023. 

 Jednocześnie zmniejszone zostały planowane wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce” w kwocie 2.241.595,00 zł. Zadanie to również realizowane będzie w 

roku 2023. 

 

C. W związku z w/w zmianami rok budżetowy 2022 zamknie się nadwyżką budżetową w kwocie 308.697,40 zł, 

która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. 

 

D. kwota przychodów z tytułu „wolnych środków” zmniejszyła się o 2.241.595,00 zł i wynosi 42.100,00 zł 

 

E. Rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat zwiększyły się o 1.882.995,36 zł do poziomu 2.605.763,68 zł. 

Jednocześnie, w związku ze złożonym przez OSP Gołuchowice wnioskiem o udzielenie w 2022r. pożyczki, 

której termin spłaty przypadnie w 2023r., prowadzono nowy tytuł rozchodów – kwota 110.000,00 zł. 

E. Planowana na koniec 2022r. kwota długu nie zmieniła się i wynosi 4.412.824,08 zł, a tym samym wskaźnik 

planowanego zadłużenia wynosi 8,48%.  

F. planowana na 2022r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.796.420,38 zł, 

jednakże skorygowana o przychody wskazane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach 

publicznych wynosi ona 6.614.216,66 zł. 

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

pożyczek. 

 

 

 



W załączniku nr 2, przedstawiającym wykaz przedsięwzięć, wprowadzono następujące zmiany: 

Wiersz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: 

Wydatki bieżące: 

1. Uaktualniono limity na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów, zawierających azbest z budynków prywatnych 

na terenie Gminy Kroczyce w latach 2022-2023”, tj. w 2022r. zmniejszono o 10.000,00 zł, a w 2023 - o 

25.000,00 zł. 

 

2. Wprowadzono zadanie pn. Funkcjonowanie systemu zakupu preferencyjnego paliwa 

stałego przez gospodarstwa domowe” – przedsięwzięcie wprowadzone w związku z 

dodatkowym zadaniem zleconym gminom; ustalony limit wydatków ogółem na lata 2022-2023 

w wysokości 3.909,200,00 zł netto zabezpieczy wydatki na zakup węgla, wydatki na koszty 

wynagrodzenia pracownika, oddelegowanego do realizacji zadań oraz koszty obsługi zadania 

przez składy węgla, które zajmą się transportem, składowaniem i wydawaniem towaru 

uprawnionym mieszkańcom. Limit na rok 2022 wynosi 406.308,00 zł netto (Gmina będzie 

odliczała podatek VAT). 

 

 

Wydatki majątkowe: 

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce” – 
zadanie to finansowane będzie ze środków tzw. „subwencji kanalizacyjnej”, którą Gmina 
otrzymała w 2021r., limit wydatków na 2022 wynosi 42.100,00 zł, co zabezpieczy koszty 
opracowania dokumentacji zadania, a na rok 2023 wynosi 2.241.595,00 zł. 
 

 

 

 


