
            Załącznik nr 3 
do Uchwały nr …/XXIII/2020 

        Rady Gminy Kroczyce 
        z dnia 14 grudnia 2020 roku 

 

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE 
 NA LATA 2020-2033 

 

W części Uchwały nr …/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2020r., dotyczącej wartości 
planowanych na 2020 r. wprowadzone zostały zmiany, ściśle związane ze zmianami w budżecie gminy, 
dokonanymi od ostatniej aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej (Uchwała nr 159/XXII/2020 Rady Gminy 
Kroczyce z d42/2020, 144/2020, 151/2020 i 155/2020. 

A. planowane dochody ogółem zwiększyły się o 298.752,48 zł i wynoszą 35.739.908,07 zł, w tym: 
 

I. planowane dochody bieżące zwiększono o 298.752,48 zł do kwoty 31.926.981,07 zł 
 
Związane jest to z następującymi zmianami w zakresie dotacji z budżetu paostwa: 

 zwiększeniem mocą Zarządzenia nr 134/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2020r. 
środków na refundację rolnikom części akcyzy zawartej w cenie ON wykorzystywanego do produkcji 
rolnej – kwota 103.268,99 zł, 

 zmniejszeniem mocą Zarządzenia nr 134/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2020r. 
planowanych dotacji na wypłatę świadczenia w ramach programu 500+ o kwotę 1.500,00 zł, 

 zwiększeniem mocą Zarządzenia nr 142/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17 listopada 2020r. 
dochodów, przeznaczonych  na następujące zadania: 

 realizację programu rządowego „Wspieraj seniora” – kwota 17.724,00 zł, 
 realizację zadao, wynikających z ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, Prawo o aktach 

stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych – kwota 1.881,55 zł, 
 wydawanie Karty Dużej Rodziny – 58,00 zł, 
 wypłatę świadczeo rodzinnych – kwota 80.000,00 zł. 

 zmniejszeniem o 2.300,00 zł mocą Zarządzenia nr 151/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 
2020r. planowanych środków na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne 

 zwiększeniem mocą Zarządzenia nr 155/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 1 grudnia 2020r. 
planowanych środków na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności  i 
Mieszkao, który odbędzie się w 2021 r. – kwota 270,00 zł. 

Ponadto, na podstawie Uchwały nr …/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2020r., zwiększone 
zostały dochody bieżące o kwotę 29.500,00 zł, pochodzącą z subwencji na sfinansowanie przez nauczycieli 
zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęd realizowanych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd oraz o kwotę 69.849,94  zł, tj. dotację ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. 

II. planowane dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 3.812.927,00 zł 
 

B.  zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 257.603,40 zł do poziomu 39.027.355,49 zł, w tym: 

I. zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 298.752,48 zł do poziomu 31.754.451,57 zł 

Zmiany te są ściśle związane ze zmianami kwot dotacji, opisanymi w pkt. A I. 

 

II. planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o 41.149,08 zł i wynoszą 7.272.903,92 zł. 

W związku z zawarciem umowy na mniejszą kwotę aniżeli uprzednio planowano na realizację 
inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza w m. Kroczyce”, 
współfinansowanej ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, Uchwałą nr …/XXIII/2020 Rady 
Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2020r. zmniejszono plan wydatków na to zadanie o 
41.149,08zł.  



 
C. Planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o 41.149,08 zł i wynosi 3.287.447,42 zł; zostanie on pokryty z 

następujących źródeł przychodów: 
 z planowanych transz pożyczek – 1.110.990,32 zł,  
 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu – 11.092,10 zł, 

 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  i dotacji na 
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.387.771,14  

 oraz z tzw. „wolnych środków” – 777.593,86 zł. 
 

D.  kwota przychodów zmniejszyła się o 41.149,08 zł w pozycji tzw. „wolnych środków” do wartości 
1.109.273,86 zł, 

E. rozchody planowane na 2020r. nie uległy zmianie; 

F. planowana na koniec 2020r. kwota długu nie zmieniła się. 

G. planowana na 2020r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  (nadwyżka operacyjna) 
nie zmieniła się i wynosi 172.529,50 zł, a jej wartośd skorygowana o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 
ustawy o finansach publicznych wynosi 2.680.666,60 zł. 

W planowanych wielkościach na 2021r. wprowadzono wielkości tożsame z wartościami, jakie zostały podjęte 
mocą Uchwały nr …/XXIII/2020 w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2021 rok. 

Pozostałe wielkości, dotyczące lat  2021 – 2033 ujednolicono z wartościami wprowadzonymi Uchwałą nr 

…/XXIII/2020 w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2033. 

Planowana od 2022r. 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. W związku z zakooczeniem procedury w trybie ustawy Prawo zamówieo publicznych wyłaniania 

wykonawcy robót budowlanych, zmniejszono limit na 2021 rok na  przedsięwzięcie majątkowe pn. 

„Przebudowa ulicy Przybyszów w miejscowości Kroczyce”, które współfinansowane jest ze 

środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, jakie w 2020r. otrzymała Gmina. Limit wydatków 

ustalono w wysokości 388.300,00 zł. 

Wprowadzono limity na nowe zadania, które współfinansowane będą ze środków Funduszu 

Inwestycji Lokalnych: 

2. „Przebudowa drogi w m. Gołuchowice” – limit ogółem wynosi 155.700,00 zł, z czego na 2020r. 

zaplanowano 9.000,00 zł, a na 2021r. – 146.700,00 zł; 

3. „Przebudowa ulicy Polnej w Kroczycach” – limit ogółem wynosi 172.500,00 zł, z czego na 2020r. 

zaplanowano 9.000,00 zł, a na 2021r. – 163.500,00 zł. 

 


