
            Załącznik nr 3 
do Uchwały nr …./XXVI/2021 

        Rady Gminy Kroczyce 
        z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

 

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

 

 

W części dotyczącej wartości planowanych na 2021 r. dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze 
zmianami w budżecie, wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Kroczyce nr 28/2021 z 31 marca 2021r. i 
Zarządzeniem nr 30/2021 z 31 marca 2021r. oraz Uchwałą Nr …/XXVI/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 19 
kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2021r.: 

A. planowane dochody ogółem zwiększyły się o 26.789,00 zł i wynoszą 34.405.127,16 zł, w tym: 
 

I. planowane dochody bieżące zwiększyły się o 26.789,00 zł i wynoszą 31.657.628,00 zł 
 
Związane jest to wprowadzeniem do budżetu Gminy na mocy Zarządzenia nr 28/2021 Wójta 
Gminy Kroczyce z 31.03.2021r. środków w formie dotacji na stypendia socjalne dla uczniów (kwota 

7.500,00 zł), zwiększenia dotacji na zadania związane z wprowadzaniem danych do CEiDG (kwota 4.039,00 
zł) oraz zwiększenia dotacji o 60,00 zł na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. 
 
Zarządzeniem nr 30/2021 z dnia 31.03.2021r. Wójt Gminy wprowadził do budżetu środki w wysokości 900,00 
zł z powiatu zawierciańskiego na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych. 
 

Ponadto Uchwałą nr …/XXVI/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 19.04.2021r., na podstawie informacji 

otrzymanych od Wojewody Śląskiego, zmniejszono plan tzw. „dotacji oświatowych” o kwotę 14.710,00 zł. 
 
Wprowadzono również planowane dochody w kwocie 25.500,00 zł, tj. do wysokości planowanych kwot 
wydatków, które dotyczą pokrycia kosztów organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (w tym na organizację telefonicznego punktu 
zgłoszeń i utrzymania stanowiska koordynatora do spraw szczepień), jak również 3.500,00 zł na realizację 
programu „Wspieraj Seniora” (środki te już zasiliły wyodrębniony rachunek bankowy). 
 
 

II. planowane dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 2.747.499,16 zł 
 

B.  zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 26.789,00 zł do poziomu 37.835.720,80 zł, w tym: 

I. zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 26.789,00 zł do poziomu 31.364.220,80 zł 

Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce nr 28/2021 i nr 
30/2021 z dnia 31.03.2021r. do budżetu środków na zadania wskazane w pkt A.I, jak również ze zmianami 
dokonanymi mocą Uchwały nr …/XXVI/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 19 kwietnia 2021r.  

II. planowane wydatki majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 6.471.500,00 zł. 
 

C. Planowany deficyt budżetowy nie zmienił się i wynosi 3.430.593,64 zł. Zostały jedynie zmienione 
planowane źródła jego pokryci.  Zostanie on pokryty z następujących źródeł przychodów: 

✓ z planowanej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – 1.562.200,00 zł (zmniejszenie o 1.380,01 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 556.031,51 zł (wzrost o 1.380,01 zł). 
 

D.  kwota przychodów nie uległa zmianie i wynosi 3.814.273,64 zł 

Dokonano jedynie przeniesienia środków w obrębie planowanych źródeł przychodów. Ostateczna kwota 
pożyczki jaka może zostać zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy Kroczyce – etap II” wynosi 1.562.200,00 zł i jest o 1.380,01 zł mniejsza od uprzednio planowanej. 
Stąd też zmniejszono przychód z tego tytułu jednocześnie zwiększając przychody z tzw. „wolnych środków”, o 

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o 1.380,01 zł. 

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

F. planowana na koniec 2021r. kwota długu zmniejszyła się o 1.380,01 zł i wynosi 5.861.419,73 zł 

G. planowana na 2021r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) 
nie zmieniła się i wynosi 293.407,20 zł, a jej wartość skorygowana o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 
ustawy o finansach publicznych wynosi 2.545.480,84 zł. 

 

 

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 BIEŻĄCE: 

 

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Obsługa prawna Gminy Kroczyce”, którego 

podstawowym celem jest zapewnienia sprawnego i skutecznego działania administracji publicznej. 

Realizowane ono będzie w latach 2021-2023. Ustalono następujące limity wydatków – w 2021r. - 

32.000,00 zł, w 2022r. 48.000,00 zł i w 2023r. – 16.000,00 zł. 

 


