
            Załącznik nr 3 
do Uchwały nr …/XXI/2020 

        Rady Gminy Kroczyce 
        z dnia 11 września 2020 roku 

 

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

 

W części dotyczącej wartości planowanych na 2020 r. wprowadzone zostały zmiany, ściśle związane ze 
zmianami w budżecie gminy, dokonanymi od ostatniej aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej 
(Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce nr 91/2020 z 20 sierpnia 2020r.), na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy 
Kroczyce o numerze 98/2020 z dnia 2 września 2020r. oraz na podstawie Uchwały Nr …/XXI/2020 Rady Gminy 
Kroczyce z dnia 11 września 2020r. 

A. planowane dochody ogółem zwiększyły się o 167.927,00 zł i wynoszą 34.806.802,57 zł, w tym: 
 

I. planowane dochody bieżące zwiększono o 7.927,00 zł do kwoty 31.620.249,57 zł 
 
Zmiana ta związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Zarządzeniem nr 98/2020 z dnia 2 
września 2020r., polegającymi na zwiększeniu planu dochodów na wydatki związane z wypłatą stypendiów 
socjalnych dla uczniów – kwota 5.000,00 zł oraz na zwiększeniu dochodów gminy o 2.927,00 zł na wydatki 
dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej. 
 

II. planowane dochody majątkowe zwiększyły się 160.000,00 zł i wynoszą 3.186.553,00 zł 
 
Zmiana ta związana jest z wprowadzeniem na podstawie Uchwały nr …/XXI/2020 Rady Gminy Kroczyce z 11 
września 2020r. części środków, jakie na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w 
sprawie wsparcia na realizację zadao inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego zostały 
przyznane Gminie Kroczyce w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z w/w uchwałą 
Gminie Kroczyce otrzyma 911.374,00 zł, jednakże na ten moment gmina wprowadza do budżetu 160.000,00 
zł, które planuje przeznaczyd na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Sienkiewicza w Kroczycach. 

 

B.  zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 167.927,00 zł do poziomu 38.936.773,07 zł, w tym: 

I. zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 77.927,00 zł do poziomu 31.475.720,07 zł 

Zmiany te są ściśle związane z otrzymaniem środków na własne zadanie bieżące, wskazane w pkt. AI, jak 
również ze zwiększeniem planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach o 
70.000,00 zł, co związane jest z pracami remontowymi i zakupami nowego wyposażenia do przyszłej siedziby 
tej jednostki. Środki te zabezpieczone zostały Uchwałą nr …/XXI/2020 Rady Gminy Kroczyce z 11 września 
2020r. 

 

II. planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o 90.000,00 zł i wynoszą 7.461.053,00 zł. 
 
Uchwałą nr …/XXI/2020 z dnia 11 września 2020r. Rada Gminy Kroczyce dokonała następujących 
zmian z planowanych wydatkach inwestycyjnych: 
1. w związku z oszczędnościami w planie wydatków inwestycji już zakooczonych zmniejszono 

plany na zadania: 
- „Budowa drogi w Siemięrzycach” – o 80.000,00 zł, 

  - „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – o 70.000,00 zł, 

2. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ewentualne roboty dodatkowe, 
zwiększono plany wydatków na zadania: 

- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap II” – o 40.000,00 zł, 



- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice” – o 40.000,00 zł. 

3. W związku z przyznaniem gminie środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

zaplanowano koszty robót budowlanych dotyczących budowy oświetlenie ulicznego przy ul. Sienkiewicza 
w Kroczycach – 160.000,00 zł. 

 
C. Planowany deficyt budżetowy nie zmienił się i wynosi 4.129.970,50 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” – 1.620.116,94 zł. 
 

D.  kwota przychodów pozostała bez zmian 

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

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

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 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych 
 
Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych: 
1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice” – zwiększony został limit wydatków na 2020r. o 

40.000,00 zł, 
2. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III  IV” – zmniejszono limity o 70.000,00 zł, 
3. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap II” 0 zwiększono limity o 40.000,00 zł 

 

 Wiersz 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 

W celu możliwości rozpoczęcia procedur zamówieo publicznych na zadania, wprowadzone zostały 

nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących: 

1.  pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy 

Kroczyce w latach 2021-2022” z limitami w kwotach 40.000,00 zł w 2021r. i 80.000,00 zł w 2022r.  

2. pn. „Zimowe utrzymanie dróg lokalnych w sezonach: 2020/2021 i 2021/2022” z limitami w kwotach: 

20.000,00 zł w 2020r., 90.000,00 zł w 2021r. i 40.000,00 zł w 2022r. 


