
            Załącznik nr 3 
do Uchwały nr …/XXIV/2021 

        Rady Gminy Kroczyce 
        z dnia 2 stycznia 2021 roku 

 

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

 

W załączniku nr 1 do WPF dotyczącym wartości planowanych na 2021 r. dokonano następujących zmian, ściśle 
związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi  Uchwałą Nr …/XXIV/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 2 
lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2021r.: 

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

I. planowane dochody bieżące nie uległy zmianie i wynoszą 31.571.301,00 zł 
 

II. planowane dochody majątkowe zwiększone zostały o 1.264.989,30 i wynoszą 3.164.989,30 zł 
 

Powyższe związane jest z faktem, iż Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kroczyce o zwiększenie kwoty dofinansowania na 
zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II” do kwoty 4.264.989,30 zł (tj. 
o 1.264.989,30 zł), dzięki czemu poziom dofinansowania za środków RPO WSL 2014-2020 wynosid będzie 
85% wydatków kwalifikowanych. 

 

B.  zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 541.852,70 zł do poziomu 36.214.107,45 zł, w tym: 

I. zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 114.852,70 zł do poziomu 31.305.107,45 zł 

Mocą Uchwały nr …/XXIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 2 lutego 2021r. zwiększone zostały planowane 
wydatki bieżące w Dz. 700 Rozdz. 70005 o kwotę 20.000,00 zł oraz w Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 
94.852,70 zł. 

 

II. planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o 427.000,00 zł i wynoszą 4.909.000,00 zł. 

Na podstawie Uchwały nr …/XXIV/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie zmian w 
budżecie na 2021 rok dokonane zostały następujące zmiany na wydatki o charakterze inwestycyjnym: 

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargów i konkursów ofert na usługi, dotyczące inwestycji w drogi 
gminne zmniejszono łącznie o 103.000,00 zł środki uprzednio planowane na zadania pn.: „Przebudowa 
ulicy Przybyszów w m. Kroczyce”, „Przebudowa drogi Pradła-Bugaj”, „Przebudowa drogi w m. 
Gołuchowice”, „Przebudowa ulicy Polnej w Kroczycach”; 

2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kroczycach” z planem 
wydatków na poziomie 30.000,00 zł; 

3. Wprowadzono nową inwestycję pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach”, które 
realizowane będzie w latach 2021-2022, przy czym plan wydatków na 2021r. wynosi 500.000,00 zł. 

Zmiany te dotyczą przedsięwzięd współfinansowanych ze środków otrzymanych w 2020r. w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 
C. Planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o 723.136,60 zł i wynosi 1.477.817,15 zł; zostanie on pokryty z 

następujących źródeł przychodów: 
 z planowanej pożyczki  – 235.294,07 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 



 

D.  kwota przychodów zmniejszyła się o 723.136,60 zł do kwoty 1.861.497,15 zł 

Zmiana przychodów ma ścisły związek ze zmniejszeniem kwoty pożyczki, planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w 
Katowicach na wkład własny gminy do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II”, 
co jest podyktowane zwiększeniem poziomu dofinansowania ze środków RPO WSL. Pierwotnie planowano, iż suma 
transz pożyczki w 2021r. wyniesie 1.048.759,01 zł, jednakże po zmianach wyniesie ona 618.974,07 zł. 

Ponadto wprowadzono kwotę 450.000,00 zł jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu. Jest to częśd środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, o których mowa w §2  ust. 1 pkt 
3 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadao inwestycyjnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. RP poz. 662, ze zm.), które wpłynęły na rachunek Gminy Kroczyce w 2020r.  

Jednocześnie, celem zrównoważenia budżetu, Gmina zmniejsza planowane przychody z tytułu tzw. „wolnych środków”, o 

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o 743.351,66 zł. 

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

F. planowana na koniec 2021r. kwota długu zmniejszyła się o 1.156.499,78 i wynosi 4.925.193,80 zł 

W związku z trwającymi do kooca ub. r. ustaleniami w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania na zadanie pn. 
„Budowa kanalizacji na terenie gminy Kroczyce – etap II”, w 2020r. Gmina nie zaciągnęła planowanej pożyczki, która w 
kwocie 726.714,84 zł miała zasilid rachunek bankowy. Zmniejsza się też planowane transze pożyczki na 2021r. o kwotę 
429.784,94 zł, co ma ścisły związek ze zmniejszeniem planowanego poziomu zadłużenia . 

G. planowana na 2021r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  (nadwyżka operacyjna) 
zmieniła się i wynosi 266.193,55 zł, a jej wartośd skorygowana o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 
ustawy o finansach publicznych wynosi 1.508.716,63 zł. 

W 2022r. zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o 1.680.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Kostkowicach”, które w kwocie 1.512.000,00 zł finansowane będzie ze środków 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, jakie gmina otrzymała w 2020r., które stanowid będą przychody z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

Ponadto w planowanych wielkościach na lata 2022-2033 wprowadzono zmiany planowanych kwot rozchodów i 
długu publicznego  z uwzględnieniem zmian kwoty pożyczki, planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w 
Katowicach. 

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. W związku z wyłonieniem wykonawców robót budowlanych i usług zmniejszono limity wydatków 

na zadania:   

a. „Przebudowa ulicy Przybyszów w miejscowości Kroczyce”,  

b. „Przebudowa drogi w m. Gołuchowice”  

c. „Przebudowa ulicy Polnej w Kroczycach”  

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które współfinansowane będzie ze środków Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, jakie gmina otrzymała w 2020r. – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 



Kostkowicach. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Ustalono następujące limity 

wydatków – w 2021r. -500.000,00 zł i w 2022r. 1.680.000,00 zł 

 


