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INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  

GMINY KROCZYCE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘD -  

- STAN NA 30.06.2020R. 

 

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach 

samorządu terytorialnego.  

Zasady opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) określają art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869), a także Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. 
Dz. U. z 2015r., poz. 92 ze zm.). 

Aktualna wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Kroczyce została wprowadzona na mocy Uchwały Nr 
100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 roku. 

Kolejne zmiany WPF w I półroczu b.r. zostały prowadzane następującymi dokumentami: 

 Uchwałą Nr 104/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 stycznia 2020r., 

 Uchwałą Nr 120/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 marca 2020r., 

 Uchwałą Nr 125/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2020r., 

 Zarządzeniem nr 66/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17 czerwca 2020r. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kwoty długu i dlatego też, WPF dla Gminy Kroczyce 

przygotowana została na lata 2019-2033. Długośd okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia tych przepisów wynika, że prognozę należy 
sporządzid na czas nie krótszy niż okres, na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąd zobowiązania. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej prognozie nadwyżki operacyjnej, która 
obrazuje zdolnośd obsługi zobowiązao oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięd. Analiza ma 
stanowid pomoc przy podejmowaniu decyzji o wielkości i okresie realizowanych przedsięwzięd oraz 
kształtowaniu przyszłych budżetów Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).  

Począwszy od 2014r. każda gmina posiada indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania się i obsługi tego długu. 
Wskaźnik ten w ubiegłym roku został nieco zmodyfikowany. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o 

zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie może uchwalid budżetu, którego realizacja spowoduje, że w latach 2020-2025 relacja łącznej 
kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym 
roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązao, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi 
wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązao, spłat rat zobowiązao zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z 
udzielonych poręczeo oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących  budżetu przekroczy średnią 
arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody 
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych  o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.  
 

Prawidłowośd ta określona została następującym wzorem:  
  𝐑+ 𝐎𝐃𝐛   ≤  

𝟏𝟑  𝒙    

3

𝑖=1

 𝑫𝒃𝒆𝒊+ 𝑺𝒎𝒊 −𝑾𝒃𝒆𝒊𝑫𝒃𝒊    
 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązao zaliczanych do tytułu dłużnego, o 
którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz wykupów papierów wartościowych  
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O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązao zaliczanych 
do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz 
spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeo i gwarancji, 

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące, pomniejszone o dotacje i środki na cele 
bieżące 

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o 
dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2, 

Smi – dochody ze sprzedaży majątku 

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje 
i środki przeznaczone na cele bieżące  

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o 

wydatki bieżące z tytułu spłat zobowiązao zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 
wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programów z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 

Dane do WPF wynikające zarówno z aktualnego planu budżetu, jak również z dotychczasowego wykonania, 
uwzględniające najistotniejsze dla oceny sytuacji finansowej Gminy pozycje,  przedstawia poniższa tabela: 

  Wykonanie 2020 

  2017 2018 2019 Plan roczny 
Wykonanie do 

30 czerwca 

DOCHODY OGÓŁEM 24 676 585,78 31 510 258,02 38 592 428,67 34 434 530,57 17 719 157,53 

Dochody bieżące 23 458 634,30 25 278 176,33 27 419 696,48 31 587 977,57 16 691 965,50 

udziały w PIT 3 478 096,00 4 155 462,00 4 485 027,00 4 712 500,00 2 016 177,00 

udziały w CIT 38 891,70 29 953,59 32 370,91 35 000,00 6 122,19 

subwencja ogólna 8 933 470,00 9 686 110,00 10 655 570,00 10 948 130,00 6 218 412,00 

dotacje i środki 7 566 029,04 7 757 098,93 8 526 934,09 10 055 462,57 5 508 882,44 

w tym na projekty UE 0,00 268 035,00 60 780,00 0,00 0,00 

pozostałe 3 442 147,56 3 649 551,81 3 719 794,48 5 836 885,00 2 942 371,87 

w tym: podatek od nieruchomości 1 530 266,34 1 621 121,17 1 624 553,20 1 565 000,00 874 068,28 

Dochody majątkowe 1 217 951,48 6 232 081,69 11 172 732,19 2 846 553,00 1 027 192,03 

sprzedaż majątku 0,00 100 499,63 0,00 100 000,00 4 504,06 

dotacje na inwestycje 1 217 951,48 6 131 582,06 11 172 732,19 2 746 553,00 1 022 687,97 

WYDATKI OGÓŁEM: 24 182 699,82 31 887 758,06 38 224 836,39 38 564 501,07 15 973 492,23 

Wydatki bieżące 22 136 178,82 22 330 624,47 24 945 787,48 31 421 448,07 14 310 924,88 

wynagrodzenia 8 110 525,02 8 340 098,69 9 169 236,53 10 455 938,00 5 197 863,88 

obsługa długu 103 761,28 88 193,18 109 947,70 130 000,00 63 174,15 

w tym podlegające wyłączeniu z 
tytułu zobowiązao na wkład krajowy 

17 777,98 13 457,76 38 966,19 57 000,00  39 290,04 

projekty UE 196 148,90 42 363,15 230 979,80 99 190,00 91 777,36 

Wydatki majątkowe 2 046 521,00 9 557 133,59 13 279 048,91 7 143 053,00 1 662 567,35 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 893 103,00 9 429 697,47 13 085 226,08 6 881 053,00 1 662 567,35 

Dotacje na inwestycje 153 418,00 127 436,12 193 822,83 262 000,00 0,00 

WYNIK BUDŻETU 493 885,96 -377 500,04 367 592,28 -4 129 970,50 1 745 665,30 

Przychody, w tym: 2 147 342,93 2 597 942,43 3 603 524,11 4 461 650,50 3 812 662,20 

Kredyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Pożyczki 0,00 354 012,54 1 778 761,71 1 110 489,32 173 225,81 

Niewykorzystane środki pieniężne, o 
których mowa w art..217 ust.2 UOFP 

0,00 0,00 0,00 1 398 863,24 1 398 863,24 

Wolne środki 2 147 342,93 2 243 929,89 1 824 762,40 1 952 297,94 2 240 573,15 

Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek 
i zobowiązao 

397 280,00 395 679,99 331 680,00 331 680,00 165 840,00 

w tym podlegające wyłączeniu z 
tytułu zobowiązao na wkład krajowy 

52 600,00 50 600,00 50 600,00 50 600,00 25 300,00 

KWOTA DŁUGU 3 226 550,50 3 184 219,82 4 630 357,26 5 419 113,57 4 637 690,06 

Wskaźnik zadłużenia 13,08% 10,11% 12,00% 15,74% 

Róznica między dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi 1 322 455,48 2 947 551,86 2 473 909,00 166 529,50 2 381 040,62 

Wskaźniki obowiązujące w latach 2020-2025 

Relacja z lewej strony wzoru xxx xxx xxx 1,64% 

Relacja z prawej strony wzoru - 

wskaźnik jednoroczny 
xxx xxx xxx 2,30% 

Dopuszczalny limit spłaty wyliczony 
w oparciu o wykonanie roku 

poprzedniego 

xxx xxx xxx 13,80% 

 

Jak widad z powyższego, Gmina Kroczyce posiada duży potencjał finansowania nowych przedsięwzięd zarówno 
ze środków własnych, jak i poprzez zaciąganie nowych zobowiązao finansowych. Jest to niezmiernie istotne w 
kontekście zarówno aktualnie realizowanej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, jak również 
nowych zadao. 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kroczyce na lata 2020-2033, zgodną z Zarządzeniem nr 66/2020 Wójta 
Gminy Kroczyce z dnia 17 czerwca 2020r.,  w pełnej szczegółowości prezentuje załącznik do niniejszej 
informacji. 

WPF uwzględnia również limity na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach 
publicznych. 

Wśród przedsięwzięd, widniejących w aktualnej na dzieo 30 czerwca 2020r. Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Kroczyce znajdują się następujące zadania: 

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych: 

 

A. Wydatki bieżące: 
 

1. ODKRYWAM SEKRETY NAUKI 

Projekt ten uzyskał w 2018 roku dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS). Jego głównym celem jest rozwój kreatywności oraz kluczowych kompetencji 60 

uczniów Szkoły Podstawowej w Pradłach Podstawową formą wsparcia są dodatkowe zajęcia edukacyjne 
głównie z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Ponadto zaplanowano zajęcia z zakresu 
dziennikarstwa w celu rozwijania kompetencji społecznych u uczniów. Aby zajęcia były atrakcyjne dla uczniów, 
wprowadzono nauczanie metodą eksperymentu. W związku z tym projekt zakłada zakup wielu pomocy 
dydaktycznych  i wyposażenia do pracowni przedmiotowych. Ponadto zaplanowano wycieczkę na spotkanie z 

eksperymentem oraz warsztaty kuchni molekularnej. 

Wartośd projektu to 219.150,00 zł, przy czym dofinansowanie nie przekroczy kwoty 197.235,00 zł. Projekt 
realizowany jest od 01.09.2018r. do 30.06.2020r. 

W I półroczu b.r. podjęte zostały następujące działania związane z projektem: 
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 dokonano zakupów ostatnich partii materiałów edukacyjnych 

 sfinansowano koszty dodatków do wynagrodzeo pracowników obsługi, realizujących obsługę 
administracyjną projektu. 

 I półroczu b.r. na zadanie wydatkowano 11.407,85 zł. 
 

W 2020r. realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły, lecz wydatki z rachunku projektu zostały 
poniesione w II półroczu 

 

2. WIEDZA MOJĄ POTĘGĄ 

 

Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Skierowany jest do 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Kroczycach. Głównym celem przedsięwzięcia jest 
rozwijanie u nich kluczowych kompetencji w przyswajaniu wiedzy z przedmiotów matematycznych i 
przyrodniczych.  

Wartośd projektu to 146.200,00 zł, przy czym dofinansowanie nie przekroczy kwoty 131.580,00 zł. Projekt 
realizowany jest od 01.09.2018r. do 30.06.2020r. 

W 2020r. realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły, lecz wydatki z rachunku projektu zostały 
poniesione w II półroczu. 

Wydatki w I półroczu 2020r. na zadanie wyniosły 6.191,67 zł i były to dodatki do wynagrodzeo pracowników 
obsługi, realizujących obsługę administracyjną projektu. 
 

 

B. Wydatki majątkowe: 
 

1. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DZIBICE 

 

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy został podpisana w dniu 9 
czerwca 2020r. Dofinansowanie wynosi 151.121,00 zł, nie więcej jednak niż 37,78% kosztów kwalifikowanych. 

W ramach operacji realizowany jest remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Dzibice wraz z wymianą 
konstrukcji dachu. Roboty remontowe polegają rozbiórce istniejącego dachu wraz z pokryciem, rozbiórce 
zużytych technicznie kominów, gzymsów, wykonaniu wieoca nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem i 
obróbkami blacharskimi nowych kominków, wywietrzników, ocieplenia budynku, naprawy tynków 
wewnętrznych wraz z pomalowaniem, naprawie schodów zewnętrznych, wykonaniu opaski wokół budynku, 
wymianie ogrodzenia, wykonaniu instalacji odgromowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie 

podjazdu dla niepełnosprawnych. Kubatura budynku 2284,8 m3, powierzchnia zabudowy - 285,6 m2, 

powierzchnia użytkowa 454,3 m2. Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega 
ochronie na podstawie ustaleo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przebudowana 
infrastruktura będzie miała charakter ogólnodostępny i będzie służyd społeczności lokalnej.  

W I półroczu realizowane były roboty budowlane w ramach zadania. Wydatki zostaną poniesione do kooca 
roku. 

 

2. BUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY KROCZYCE – ETAP III I IV 

Zadanie realizowane było w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, 

która została podpisana w miesiącu sierpniu 2018r.  

W okresie od stycznia do czerwca realizowane były ostatnie prace w ramach inwestycji, gdyż w dniu 7 lipca 
podpisane zostały protokoły zakooczenia robót budowlanych.  W wyniku realizacji  zadania powstał odcinek 

kanalizacji o łącznej długości 11.765,06 mb obejmujący:  
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 Kanalizację  grawitacyjną –  łącznie:  7 689,41 mb 

 Kanalizację tłoczną – łącznie:  1 369,08  mb 

 pompownia ścieków P2 Ø 1500  -  1 szt. 

  pompownia ścieków P3 Ø 1200 – 1 szt. 

  pompownia ścieków P4 Ø 1200 – 1 szt. 

 Kanalizację ciśnieniową – łącznie:  529,40mb 

  przepompownie przydomowe Ø 800  -  11 szt. 

  przepompownie przydomowe Ø 1200 – 1 szt. 

 Przyłącza kanalizacyjne –  łącznie: 2 177,17 mb.  

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2020r. wyniosły 1.575.300,35 zł i dotyczyły one w 
znacznej mierze kosztów robót budowlanych, wykonanych w IV kwartale 2019r. Wynagrodzenie za roboty 

koocowe, zrealizowane w 2020r. zostało uregulowane w III kwartale b.r. Aktualnie Gmina oczekuje na 
zatwierdzenie wniosku o płatnośd koocową ze środków RPO WSL oraz na ostatnią, refundacyjną ratę pożyczki z 
WFOŚiGW w Katowicach. 

3. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KROCZYCE – etap II  

 

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 3.000.000,00 zł  w ramach RPO WSL 2014-2020 i jest 

realizowane na podstawie umowy z dnia 10 października 2019r. 
 

Inwestycja obejmuje wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej obejmującego ulice: częściowo 
Marianka, Kopernika, Topolowa, Jurajska i częściowo Kościuszki, które zostaną podłączone do wykonanego w 
2018 roku I etapu. Wykonana zostanie kanalizacja grawitacyjna, tłoczna, ciśnieniowa oraz przyłącza 
kanalizacyjne. 

Ponadto zadanie obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jurajskiej wraz z przyłączami 
zakooczonymi studniami wodomierzowymi. 

Całkowita wartośd zadania oszacowana jest na  8 581 395,35 PLN brutto. 

W marcu b.r podpisana została umowa na roboty budowlane z firmą P.U.H.P „Inst – Gaz” M. Kasztelan, J. 
Nawracała, S. Jałowiecki Sp.J. oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Panem Krzysztofem Popczyk, 
prowadzącym działalnośd gospodarczą pn. INWEST - SERWIS.  

Zakooczenie robót winno nastąpid do 30 lipca 2021r. 

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3.362,00 zł dotyczyły usługi nadzoru archeologicznego oraz wykonania 
tablicy informacyjnej.  

4. EKOENERGIA – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w 

Gminie Kroczyce 

 

W odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie zadao w ramach ZIT Dz. 4.1 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, Gmina złożyła wniosek na zadanie, którego celem jest wsparcie gospodarstw 
domowych w formie grantów na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. 
 

Wniosek został oceniony formalnie i aktualnie oczekuje na weryfikację merytoryczną. 

II Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe: 

1. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 i 2020/2021 

Przedsięwzięcie to ściśle związane było z umową, jaką w 2019r. Gmina Kroczyce zawarła w trybie przetargu 
nieograniczonego z Panią Edytą Żurek, prowadzącą działalnośd gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i 
Przewóz Osób MATI-TRANS Edyta Żurek, której przedmiotem są usługi przewozowe, związane z przywozem i 
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dowozem uczniów szkół podstawowych i przedszkola. Umowa została zawarta na okres od. 01.09.2019r. do 

30.06.2021r. W I półroczu wydatki wyniosły 167.568,00 zł. 

2. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA 
TERENIE GMINY KROCZYCE W LATACH 2019-2020 

 

W 2019r. Gmina Kroczyce podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, której 
przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy.  

Umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 12 lipca 2019r. do 31 grudnia 2020r. 

Minimalna wartośd umowy wynosi 36.761,04 zł a maksymalna – 44.113,25 zł. W I półroczu b.r wydatki w 

ramach tego przedsięwzięcia wyniosły 11.965,32 zł. 

3. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH W LATACH 2020-2021 

 

W dniu 4 listopada 2019r. Gmina Kroczyce podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Zawierciu, której przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy.  

Umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021. 

W I półroczu b.r wydatki w ramach tego przedsięwzięcia wyniosły 804.343,32 zł. 

4. WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KROCZYCE W LATACH 2020-2021 

 

Gmina Kroczyce związana jest umową z Panem Rafałem Żmudą, prowadzącym działalnośd gospodarczą pod 
nazwą Schronisko dla zwierząt w Zawierciu na wyłapywanie bezpaoskich zwierząt na terenie Gminy Kroczyce 
wraz z ich dostarczaniem i przetrzymywaniem w schronisku dla zwierząt. Umowa obowiązuje od stycznia 2020 

do grudnia 2021. 

Dotychczas w 2020r. na w/w cele wydatkowano kwotę 15.400,00 zł. 

5. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH W SEZONIE 2019/2020  

 

W dniu 22 października 2019r. Gmina Kroczyce zawarła umowę z Panem Bogusławem Bugaj, prowadzącym 
działalnośd gospodarczą pod nazwą P.P.U.H.D. „URBIT” Bogusław Bugaj na zadanie dotyczące zimowego 

utrzymania dróg lokalnych na terenie Gminy.  

Umowa została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2020r. 

Wartośd poniesionych wydatków to 25.704,60 zł. 

6. ZAKUPY W 2020R. SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE RATALNYM 

W 2020r. nie dokonano żadnego wydatku w ramach niniejszego przedsięwzięcia. 

7. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH  

W 2019r. na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówieo publicznych wybrana została oferta przedłożona przez firmę Maximus Broker Sp. z o.o.  



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kroczyce – stan na 30.06.2020r. 

 

7 

 

Przedsięwzięcie dotyczy kompleksowych usług ubezpieczeniowych dotyczących ochrony mienia Gminy, 
będącego w zarządzie Urzędu Gminy, ubezpieczeo komunikacyjnych oraz ubezpieczeo NNW członków OSP.  

Podpisana umowa obejmuje lata 2020-2021. Wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 26.994,00 zł. 

8. UTRZYMANIE SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE KROCZYCE W 
RAMACH PROJEKTU WiFi4EU 

 

Umowa na realizację zadania zostanie podpisana po wykonaniu przez wykonawcę punktów dostępu do sieci 
Internet, tzw. Hot spotów, tj. w ostatnim kwartale b.r. 

 

 


