
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr …/XXX/2021 

        Rady Gminy Kroczyce 
        z dnia 12 października 2021 roku 

 

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KROCZYCENA LATA 2021-2033 

 

 

W części dotyczącej wartości planowanych na 2021 r. dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze 

zmianami w budżecie, wprowadzonymi następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Kroczyce:nr 113/2021 z 23 
sierpnia 2021r., nr 119/2021 z 31 sierpnie 2021r., nr 121/2021 z 7 września 2021r., nr 124/2021 z 14 września 
2021r., nr 126/2021 z 23 września 2021r., nr 129/2021 z 28 września 2021r. i nr 131/2021 z 30 września 
2021r.oraz Uchwałą Nr …/XXX/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 października 2021r. w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Kroczyce na 2021r.: 

A. planowane dochody ogółemzwiększyły się o 84.138,10 zł i wynoszą 34.684.598,17 zł, w tym: 
 

I. planowane dochody bieżącezwiększyły się o 84.138,10 zł i wynoszą32.034.619,01 zł 

 

Zwiększenie planu wydatków bieżących związane było ze zmianami w budżecie 
dokonanymi przez Wójta Gminy Kroczyce na podstawie następujących dokumentów: 

 zarządzeniem nr 113/2021 z dnia 23 sierpnia b.r. został zwiększony plan 
dochodów o kwotę 2.467,00 zł, tj. o dotację na wypłatę dodatku w wysokości 250 
zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w 
środowisku w roku 2021, 

 zarządzeniem nr 126/2021 z dnia 23 września 2021r. zwiększony został o 
5.500,00 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia socjalne dla 
uczniów, a także plan dotacji na realizację zadań związanych z wydawaniem 
Karty Dużej Rodziny – 25,00 zł, 

 zarządzeniem nr 129/2021 z 28 września zwiększony został plan dotacji, przeznaczonej 
na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3.729,00 zł, 

 zarządzeniem nr 131/2021 z 30 września wprowadzone zostały do budżetu środki w 
wysokości 39.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej. 

Ponadto na podstawie Uchwały nr …/XXX/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 października 
2021r. wprowadzone zostały do budżetu dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie 
na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.167,10 zł oraz środki z rezerwy 
subwencji oświatowej – 19.250,00 zł. 

 
I. planowane dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 2.649.979,16 zł 

B.  zwiększone zostały planowane wydatki ogółem o kwotę 210.977,15 zł do poziomu 38.267.090,86 zł, w tym: 

I. zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 203.977,15 zł do poziomu 31.706.350,86 zł 

Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem dodatkowych środków na wydatki na podstawie 
Zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce o numerach 113/2021, 126/2021, 129/2021 i 131/2021 na cele 
wskazane w pkt AI. 

Ponadto mocą Uchwały nr …/XXXX/2021 z 10 października 2021r. zwiększone zostały planowane 
wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 84.006,15 zł, na dotację 
podmiotową dla Domu Kultury o 50.000,00 zł oraz na dodatkowe zajęcia w szkołach podstawowych 
o 19.250,00 zł. 

II. planowane wydatki majątkowezwiększyły się o7.000,00 złi wynoszą 6.560.740,00 zł. 

Uchwałą nr …/XXXX/2021 z 10 października 2021r. Rada Gminy Kroczyce zwiększyła plan 
wydatków na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Kroczycach o 7.000,00 zł. 

C. Planowany deficyt budżetowy zwiększył się i wynosi 3.582.492,69 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 707.930,56 zł (wzrost o 126.839,05 zł). 
 

D.  kwota przychodów zwiększyła się o 126.839,05 zł i wynosi 3.966.172,69 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) 

zmniejszyła się i wynosi 328.268,15 zł, a jej wartość skorygowana o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 
ustawy o finansach publicznych wynosi 2.732.240,84 zł. 

 

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 MAJĄTKOWE: 

 

1. Zwiększono o 7.000,00 zł limit na planowane wydatki inwestycyjne, związane z zadaniem pn. 

Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kroczycach.  


