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Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

na dzień 30.06.2020r. 

 
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została uchwalona na lata 2020-2030 dnia  

30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII/134/2019 z łączną kwotą długu na dzień 31.12.2020r. 

w wysokości 29.552.520,28 zł. 

Następnie została zmieniona:   

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 92/2020 z dnia 26 lutego 2020r., 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/150/2020 z dnia 26 marca 2020r., 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/155/2019 z dnia 7 maja 2020r. 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/165/2020 z dnia 19 czerwca 2020r. 

 

Ostatecznie łączna kwota długu na 2020r. planowana jest w wysokości 26.440.021,74 zł,  

a okres spłaty przewidziano do 2030r. 

 

I. Informacja dotycząca kształtowania się długu 

 

ROK 2020 

 Na początek roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 52.012.000,00 zł i wydatki w 

wysokości 65.292.000,00 zł. W trakcie roku planowane dochody zostały zwiększone do 

kwoty 54.070.787,90 zł, a planowane wydatki do kwoty 67.480.787,90 zł.  

Planowane dochody majątkowe, w trakcie roku 2020, zwiększyły się o 25.199,00 zł, tj. do 

kwoty 16.552.122,36 zł, natomiast planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone z 

29.854.714,97 zł do 30.144.759,97 zł, tj. o 290.045,00 zł.  

 

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2020r. obejmują wydatki związane z przedsięwzięciami 

wieloletnimi, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp, w wysokości 31.793.658,90 zł. 

Przychody zaplanowano w wysokości 14.298.400,00 zł. W trakcie półrocza zwiększono 

przychody do  kwoty 14.428.400,00 zł. Na kwotę tę składają się przychody z tytułu wolnych 

środków w wysokości 2.728.400 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 

11.700.000,00 zł. 
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Zaplanowano rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów w wysokości 1.018.400,00 

zł. Na  wydatki związane z obsługą długu zaplanowano 585.000,00 zł..  

Ostatecznie po zmianach łączna kwota długu gminy Krzykosy na koniec 2020r. planowana 

jest w wysokości 26.440.021,74 zł, a podjęta uchwała przewiduje okres spłaty zobowiązań na  

lata 2020-2030.  

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, 

obliczony dla wartości planowanych na 2020r. wynosi 5,28% przy dopuszczalnym 

maksymalnym wskaźniku spłaty równym 12,02%.  Spełniony zatem pozostaje wskaźnik 

spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.  

W trakcie roku zmienił się planowany wynik budżetu. Początkowo planowano deficyt w 

wysokości 13.280.000,00 zł, w trakcie I półrocza zmiany dokonane w budżecie  wpłynęły na  

zwiększenie deficytu do wysokości 13.410.000,00 zł.  

 

Wykonanie na dzień 30.06.2020r. wygląda następująco: dochody zostały wykonane w wys. 

26.651.669,12 zł, a wydatki w wys. 31.728.118,29 zł. Na koniec I półrocza powstał deficyt w 

wysokości 5.076.449,17 zł.  

Na spłatę i obsługę długu wydatkowano 699.577,18 zł, w tym 509.100,00 zł na spłatę rat 

kapitałowych. 

Wydatki majątkowe w I półroczu wykonano w kwocie 14.152.515,71 zł.  

 

W roku 2020 realizowany jest kolejny etap inwestycji pod nazwą „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy”. W związku z tym 

zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 11.700.000 zł. 

 

LATA 2021-2030 

Od roku 2021 do roku 2030  kwota długu wykazuje tendencję spadkową. Po zakończeniu 

inwestycji związanej z budowa kanalizacji i sieci wodociągowej nie przewiduje się zaciągania 

kredytów w kolejnych latach.  
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Kwota długu na koniec poszczególnych lat przyjmuje następujące wartości: 

2021r. – 24.759.021,74 zł, 

2022r. – 22.292.608,69 zł, 

2023r. -  19.265.000,00 zł, 

2024r. -  16.065.000,00 zł, 

2025r. – 12.865.000,00 zł, 

2026r. –    9.465.000,00 zł, 

2027r. –   5.565.000,00 zł, 

2028r. –   2.755.241,23 zł, 

2029r. –  1.255.241,23 zł, 

2030r. -        0,00 zł 

 

Kształtowanie się kwoty długu przedstawia poniższy wykres: 

 Wykres nr 1 
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W każdym roku objętym prognozą planowana kwota wydatków bieżących jest równa lub 

niższa od planowanej kwoty dochodów bieżących, co jest wymagane przepisem art. 242 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.  

 

Planowane wydatki majątkowe w latach 2021-2030 objętych prognozą przedstawiają się 

następująco: 

2021r. –           100.000,00 zł, 

2022r. -            400.000,00 zł, 

2023r. -            100.000,00 zł, 

2024r. -            500.000,00 zł, 

2025r. -         1.300.000,00 zł, 

2026r.-          1.700.000,00 zł, 

2027r. -         1.800.000,00 zł, 

2028r. -         3.100.000,00 zł, 

2029r. -         4.600.000,00 zł, 

2030r.-          4.612.498,54 zł. 

 

W związku z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2019 i 2020r. oraz 

zaciągniętym kredytem w 2019r. i planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2020r. wydatki 

majątkowe, począwszy od 2021r., do czasu spłaty nie są zbyt wysokie.  

 

Kształtowanie się wysokości środków na wydatki majątkowe w poszczególnych latach 

przedstawiono graficznie na wykresie nr 2. 
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 Wykres nr 2  

Kształtowanie się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 

243 ufp przedstawiono graficznie na wykresie nr 3.  
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W każdym roku przedstawionego okresu maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 

243 ufp jest wyższy od planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, zostaje zatem spełniony 

warunek spłaty z art.243 ufp.  

W latach 2021-2030 finansowanie spłaty długu planowane jest z bieżącej nadwyżki, nie 

planuje się natomiast zaciągania kredytów na spłatę zadłużenia. 

 

 

II.  Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć wieloletnich 

 

W I półroczu 2020 roku limitem wydatków w WPF gminy objęte zostały  następujące rodzaje 

przedsięwzięć (po zmianach wprowadzonych w trakcie I półrocza):  

Wśród  programów, projektów lub zadań związanych 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  - zaplanowano wydatki na: 

 

- wydatki bieżące:  

1) „Gmina Krzykosy wspiera lokalna społeczność (WRPO 2014+)” – z limitem wydatków na 

2020r. w wysokości 321.734,99 zł, na 2021r. w wysokości 215.288,13 zł. 

Okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na 2019-2021. 

Na 2019r. limit wydatków wynosił 117.564,38 zł. W 2019r. zrealizowano część projektu za 

kwotę 113.714,66 zł. 

W I półroczu 2020r. zrealizowano kolejną część projektu za kwotę 62.568,41 zł.  

Projekt jest nadal realizowany. 

 

- wydatki majątkowe:  

1) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo 

oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy”-  z limitem 

wydatków na 2020r. w wysokości 21.288.841,58 zł 
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oraz łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 44.632.968,98 zł. Okres realizacji 

inwestycji obejmuje lata 2016-2020. 

W roku 2016 i 2017r. przygotowano dokumentację projektową i wniosek o dofinansowanie 

inwestycji ze środków unijnych. W 2018r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę o 

dofinansowanie inwestycji ze środków WRPO, przeprowadzono procedurę przetargową i 

wyłoniono wykonawcę inwestycji oraz inspektora nadzoru.  

W 2019r. rozpoczęto prace budowlane. Prace wykonywane były zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. Wydano 13.275.434,34 zł. 

W 2020r. prace nadal wykonywane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Płatności dokonywane są w okresach kwartalnych, na podstawie częściowych protokołów 

odbioru robót. W I półroczu 2020r. wydano 13.691.686,37 zł. 

 

2) „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy” – z limitem 

wydatków na 2020r. w wysokości 6.668.452,36 zł. 

W 2019r. w partnerstwie z Gminą Kleszczewo została podpisana umowa z Urzędem 

Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji. Podpisano umowy z mieszkańcami. 

Przeprowadzono procedurę przetargową, która nie wyłoniła wykonawców. 

W I półroczu 2020r. przeprowadzano kolejne procedury przetargowe, które nadal nie 

pozwoliły na wyłonienie wykonawców inwestycji. 

 

Wśród  programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa 

publiczno-prywatnego  - nie zaplanowano wydatków.  

 

Wśród  programów, projektów lub pozostałych zadań uwzględniono: 

- wydatki bieżące:  

1) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze 

oddziaływania Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – 

dofinansowanie Poznańskiej kolei Metropolitalnej (PKM)” – z limitem wydatków na  

2020r. w wysokości 192.046,00 zł, 

oraz łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 465.899,58 zł. 
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Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2018-2020.  

W 2018r. przekazano dotację w wysokości 86.087,58 zł. Dotacja została wykorzystana 

zgodnie z przeznaczeniem. 

W 2019r. przekazano środki w wysokości 187.766,00 zł. Dotacja została wykorzystana 

zgodnie z przeznaczeniem. 

W I półroczu 2020r. przekazano środki w wysokości 96.022,00 zł. Pozostała kwota zostanie 

przekazana w II półroczu. 

 

2)  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Krzykosy” z okresem realizacji 2019-2020r. Limit wydatków w 2020r. wynosi 

836.704,00 zł. 

W 2019r. została przeprowadzona procedura przetargowa i podpisana umowa z wykonawcą. 

Płatności były dokonywane w okresach miesięcznych na podstawie przedstawionych faktur i 

wynosiły 1.032.398,28 zł. 

W I półroczu 2020r. usługi były wykonywane zgodnie z zawartą umową. Płatności były 

dokonywane w okresach miesięcznych na podstawie przedstawionych faktur i wynosiły 

688.500,00 zł. 

 

3) „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzykosy i jej jednostek organizacyjnych” 

W 2019r. została przeprowadzona procedura przetargowa i podpisana umowa z wykonawcą. 

Usługi były świadczone od 1.01.2020r. Płatności były dokonywane okresowo na podstawie 

przedstawionych faktur. W I półroczu 2020r. wydano 160.915,22 zł. 

 

4) „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzykosy” z okresem realizacji 2019-2020. Limit wydatków na 2020r. wynosi 6.500,00 zł. 

W 2019r. usługa została wykonana w planowanym zakresie. W 2020r. usługa będzie 

wykonana w II półroczu. 

 

5) „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzykosy do szkół podstawowych „ z limitem wydatków 

na 2020r. w wysokości 235.000,00 zł oraz okresem realizacji 2019-2020. 
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W 2019r. przewozy były realizowane zgodnie z podpisaną umową. 

W I półroczu 2020r. przewozy zostały zawieszone ze względu na wprowadzenie nauki 

zdalnej z powodu epidemii COVID-19. Do czasu zawieszenia wydano 63.238,80 zł. 

6) „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy” z limitem wydatków na 

2020r. w wysokości 270.000,00 zł oraz okresem realizacji 2019-2020. 

W 2019r. przewozy były realizowane zgodnie z podpisaną umową. 

W I półroczu 2020r. przewozy zostały zawieszone ze względu na wprowadzenie nauki 

zdalnej z powodu epidemii COVID-19. Do czasu zawieszenia wydano 67.813,70 zł. 

 

7) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Krzykosy” z okresem realizacji 2020-2021. Limit wydatków na 2020r. wynosi 

1.239.000,00 zł, na 2021r. 911.000,00 zł. 

W I półroczu 2020r. została przeprowadzona procedura przetargowa. Usługi będą świadczone 

od 1 lipca 2020r. 

 

8) „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej” z okresem realizacji 2020-2023. 

Limit wydatków na 2020r. wynosi 26.000 zł. 

W I półroczu 2020r. zapłacono składki w wysokości 1.635,00 zł. 

 

- wydatki majątkowe:  

1) „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym” – z limitem 

wydatków na 2020r. w wysokości 290.000,00 zł oraz okresem realizacji 2018-2020r. 

W 2018r. wykonano rozbudowę Zespołu Szkół w planowanym zakresie, tj. postawiono 

budynek w surowym stanie. Wydano 356.617,98 zł. 

W 2019r. została przeprowadzona procedura przetargowa i podpisana umowa z wykonawcą 

na wykonanie prac wykończeniowych. Wykonano prace wykończeniowe za kwotę 

567.504,69 zł. 

W I półroczu 2020r. trwały prace wykończeniowe zgodnie z podpisaną umową. Faktura 

zostanie zapłacona w II półroczu. 
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2) „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcin” z limitem 

wydatków na 2020r. w wysokości 290.000,00 zł i okresem realizacji 2019-2020r. 

W 2019r. Rada Gminy Krzykosy podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla 

Powiatu Średzkiego. 

W I półroczu 2020r. nie było potrzeby przekazywania środków. 

 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy jest dokumentem wieloaspektowym. Jednym z 

istotnych jej elementów jest prognoza kwoty długu. W roku budżetowym i w latach 

następnych planowana kwota długu została ustalona w oparciu o zaciągnięte zobowiązania. 

Przy założeniach jakie zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Krzykosy poza czynnikami makroekonomicznymi, czynnikiem odgrywającym istotną rolę w 

kształtowaniu się kwoty długu na najbliższe lata jest realizowana „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy”. Przedsięwzięcie to stanowi 

duże obciążenie dla budżetu Gminy i bezpośrednio wpływa na zwiększenie kwoty długu oraz 

pogorszenie wskaźników zadłużenia, jednakże jego realizacja jest niezbędna do 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki ściekowej w Gminie. 

Informacje dotyczące kształtowania się pozostałych elementów Wieloletniej Prognozy 

Finansowej przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 1.   

         

 

 

 


