
            Załącznik nr 3 
do Uchwały nr …/XXV/2021 

        Rady Gminy Kroczyce 
        z dnia 11 marca 2021 roku 

 

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

 

 

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w pozycjach dotyczących wykonania za 2020 rok wprowadzono 
rzeczywiste wartości, wynikające ze sprawozdao budżetowych. Pozycje te kształtują się następująco: 

  Wykonanie budżetu za 2020r. 

Dochody bieżące 31 328 845,36 zł 

Dochody majątkowe 5 642 185,04 zł 

RAZEM 36 971 030,40 zł 

  Wydatki bieżące 29 629 643,29 zł 

Wydatki majątkowe 6 959 213,70 zł 

RAZEM 36 588 856,99 zł 

  Wynik finansowy (nadwyżka) 382 173,41 zł 

  Przychody: 4 073 042,87 zł 

 Pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach 384 275,48 zł 

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 
ustawy o finansach publicznych 1 398 863,24 zł 

 Wolne środki  2 240 573,15 zł 

Spłata pożyczek krótkoterminowych 49 331,00 zł 

  Rozchody 381 011,00 zł 

w tym udzielenie pożyczek krótkoterminowych                                 49 331,00 zł  

  Nadwyżka operacyjna brutto (bez "wolnych środków") 1 699 202,07 zł 

 

Dług publiczny na koniec 2019 roku wyniósł 4.692.899,73 zł, a wskaźnik zadłużenia ukształtował się na 
poziomie 13,05%. 

Natomiast w części dotyczącej wartości planowanych na 2021 r. dokonano następujących zmian, ściśle 
związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi  Zarządzeniem Wójta Gminy Kroczyce nr 13/2021 z 17 
lutego 2021r. oraz Uchwałą Nr …/XXV/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 marca 2021r. w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Kroczyce na 2021r.: 

A. planowane dochody ogółem zwiększyły się o 903.037,16 zł i wynoszą 34.374.338,16 zł, w tym: 
 

I. planowane dochody bieżące zwiększyły się o 55.538,00 zł i wynoszą 31.626.839,00 zł 
 
Związane jest to wprowadzeniem do budżetu Gminy na mocy Zarządzenia nr 13/2021 Wójta 
Gminy Kroczyce z 17.02.2021r. środków w formie dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego 



Ludności i Mieszkao w 2021r. (kwota 8.762,00 zł) oraz zwiększenia dotacji na zadania związane z 
zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych (kwota 290,00 zł). 
 

Ponadto Uchwałą nr …/XXV/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 .03.2021r. wprowadzono do budżetu 

dodatkowe środki w wysokości 39.786,00 zł, które – zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – dotyczą subwencji oświatowej.  
 
Wprowadzono również planowane dochody w kwocie 4.500,00 zł, tj. do wysokości aktualnie złożonego 
zapotrzebowania do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, które dotyczą pokrycia kosztów organizacji 
transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepieo przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 (w tym na organizację telefonicznego punktu zgłoszeo i utrzymania stanowiska koordynatora do 
spraw szczepieo). 
 
Uchwałą z dnia 11.03.2021r. wycofane zostały z budżetu Gminy Kroczyce planowane dochody z tytułu opłaty 
targowej w kwocie 7.000,00 zł, a w ich miejsce wprowadzono rekompensatę z budżetu paostwa w kwocie 
odpowiadającej dochodom otrzymanym w 2019r. wynoszącym 9.200,00 zł. 
 

II. planowane dochody majątkowe zwiększone zostały o 847.499,16zł i wynoszą 2.747.499,16 zł 
 

Powyższe związane jest z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o 
zwiększeniu kwoty dofinansowania na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce 
– etap II” do kwoty 3.097.499,16 (tj. o 99.499,16 zł). 

Poza tym, na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o rekomendacji 
do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Dróg, do budżetu Gminy Kroczyce 
wprowadzono środki w wysokości 750.000,00 zł stanowiące 50% szacowanych kosztów na 
realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 674 004S na ul. Kościuszki oraz budowa 

odcinka drogi dojazdowej do ul. Fryszerka wraz z ul. Fryszerka w Pradłach na terenie Gminy Kroczyce". 

B.  zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 2.132.677,05 zł do poziomu 37.804.931,80 zł, w tym: 

I. zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 143.177,05 zł do poziomu 31.333.431,80 zł 

Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem na podstawie Zarządzenia nr 13/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 
17.02.2021r. do budżetu środków na zadania wskazane w pkt A.I, jak również ze zmianami dokonanymi 
mocą Uchwały nr …/XXV/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 marca 2021r . Zwiększone zostały planowane 
wydatki bieżące w Dz. 700 Rozdz. 70005 o kwotę 20.000,00 zł, w Dz. 801 Rozdz. 80149 o kwotę 39.786,00 zł 
oraz w Dz. 851 Rozdz. 85195 o kwotę 4.500,00zł. 

Ponadto, w związku z wygenerowaniem w 2020r. wyższych dochodów z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu 
na terenie Gminu od wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 69.839,05 
zł, nadwyżkę tą należy przeznaczyd na planowane wydatki roku 2021 (Dz. 851 Rozdz. 85154). 

 

II. planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o 1.989.500,00 zł i wynoszą 6.471.500,00 zł. 

Na podstawie Uchwały nr …/XXV/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 marca 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. 

Ponadto, w ślad za wnioskiem złożonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu zabezpieczone 
zostały środki w wysokości 62.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu, który 
wykorzystywany będzie w nowo powstającym Posterunku Policji w Kroczycach. 



Do budżetu wprowadzono też środki w wysokości 1.500.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na zadanie 

współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Dróg na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi 

gminnej nr 674 004S na ul. Kościuszki oraz budowa odcinka drogi dojazdowej do ul. Fryszerka wraz z ul. 
Fryszerka w Pradłach na terenie Gminy Kroczyce". Zabezpieczenie środków w budżecie umożliwi rozpoczęcie 
procedury przetargowej, w której warunkiem podpisania umowy z wykonawcami będzie otrzymanie 
dofinansowania w wysokości min. 50% kosztów. 

 
C. Planowany deficyt budżetowy zwiększył się o 1.229.639,89 zł i wynosi 3.430.593,64 zł; zostanie on pokryty z 

następujących źródeł przychodów: 
 z planowanej pożyczki  – 1.563.580,01 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 środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych – kwota 554.651,50 zł. 
 

D.  kwota przychodów zwiększyła się o 1.229.639,89 zł do kwoty 3.814.273,64 zł 

Zmiana przychodów ma ścisły związek ze zwiększeniem 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 pożyczka 
uruchomiona będzie już w 2020r., a suma transz pożyczki w 2021r. wyniesie 1.048.759,01 zł,. Jednakże po zmianach 
wyniesie ona 1.563.580,01 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.  

Wprowadzono również przychody z niewykorzystanych środków 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. 

Jednocześnie, celem zrównoważenia budżetu, Gmina zwiększa 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 194.979,84 zł. 

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

F. planowana na koniec 2021r. kwota długu zmniejszyła się i wynosi 5.869.799,74 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. W efekcie zmiany poziomu dofinansowania ze środków RPO WSL, 
zmieniła się ogólna kwota pożyczki i aktualnie wynosi ona 1.563.580,01 zł. 

G. planowana na 2021r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  (nadwyżka operacyjna) 
zmieniła się i wynosi 293.407,20 zł, a jej wartośd skorygowana o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 
ustawy o finansach publicznych wynosi 2.544.100,83 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 i zmian kwot rozchodów z tym związanych. 

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 

 


