
I.  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzykosy za I półrocze 2022. 

1. Wprowadzenie 

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 
31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada 
również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy na lata 2022-2030 oraz dane 
sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za II kwartał 2022 roku. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 
XXXIII/306/2021 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28.12.2021 roku (z późn. zm.). 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku 
sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, obejmując: 

 – Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2022-2030 (załącznik 1); 

 – wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Krzykosy (załącznik 2). 

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot 
przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Dochody 

Plan dochodów budżetu Gminy Krzykosy na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 
47 543 560,64 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 239 753,77 zł, 
tj. 48,88%. 

Dochody obejmują: 

 1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 191 564,00 zł, wykonane na dzień 
30.06.2022 r. w kwocie 22 768 873,43 zł, tj. 58,10%, w tym: 

  1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 699 155,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w 
kwocie 2 849 580,00 zł, tj. 50,00%; 

  2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 92 673,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w 
kwocie 46 332,00 zł, tj. 50,00%; 

  3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 462 849,00 zł, 
wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 682 325,00 zł, tj. 58,30%; 

  4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 



zaplanowane w kwocie 9 018 951,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 
7 086 824,62 zł, tj. 78,58%; 

  5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 917 935,31 zł, 
wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 103 811,81 zł, tj. 47,25%. 

 2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 351 996,64 zł, wykonane na dzień 
30.06.2022 r. w kwocie 470 880,34 zł, tj. 5,64%, w tym: 

  1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 709 800,00 zł, 
wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 403 550,00 zł,  tj. 56,85%; 

  2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w 
kwocie 7 633 990,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 59 124,62 zł,  tj. 0,77%. 

3. Wydatki 

Plan wydatków budżetu Gminy Krzykosy na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 
57 146 560,64 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 24 652 530,76 zł, 
tj. 43,14%. 

Wydatki obejmują: 

 1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 40 811 507,82 zł, wykonane na dzień 
30.06.2022 r. w kwocie 22 450 839,39 zł, tj. 55,01%, w tym: 

  1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 840 616,00 zł, wykonane 
na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 533 117,81 zł, tj. 63,42%. 

 2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 335 052,82 zł, wykonane na dzień 
30.06.2022 r. w kwocie 2 201 691,37 zł, tj. 13,48%. 

4. Wynik budżetu 

Dochody Gminy Krzykosy zostały zrealizowane w wysokości 23 239 753,77 zł. Na realizację 
zadań gminnych przeznaczono kwotę 24 652 530,76 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił 
deficyt budżetu w wysokości -1 412 776,99 zł. 

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość 
dodatnią i wyniosło 318 034,04 zł. 

5. Przychody 

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 803 815,74 zł, w 
tym: 

 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 245 224,12 zł, tj. 100,00% 

 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 558 591,62 zł, tj. 
97,55% 

6. Rozchody 

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 150 000,00 zł, tj. 
48,14% planu. 



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 inwestycja „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w 

gminie Krzykosy”, która była realizowana w latach 2019-2020. Przedsięwzięcie to stanowiło 

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

pogorszenie wskaźników zadłużenia, jednakże jego realizacja była 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.   

 

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć wieloletnich 

 

W I półroczu 2022 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  
2022r. w wysokości 211.277,23 zł. 

Okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na 2019-2021. A następnie z powodu pandemii 
COVID-19 przedłużono do 2022r. 

Na 2019r. limit wydatków wynosił 117.564,38 zł. W 2019r. zrealizowano część projektu za kwotę 
113.714,66 zł. 

Na 2020r. limit wydatków wynosił 321.734,99 zł. W 2020r. zrealizowano część projektu za kwotę 

143.784,66 zł.  



Na 2021r. limit wydatków wynosił 204.057,63 zł. W 2021r. zrealizowano część projektu za kwotę 

158.113,95 zł.  

W I półroczu 2022r. na realizację projektu wydano 174.218,89 zł. 

 

- wydatki majątkowe:  

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

wydatków na 2021r. w wysokości 7.634.452,36 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. Ostatecznie w listopadzie 2020r. podpisano umowę o 

pełnienie nadzoru inwestorskiego, a w grudniu 2020r. podpisano umowę z Wykonawcą na 

montaż kolektorów słonecznych. 

W marcu 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na instalację paneli fotowoltaicznych. 

Przeprowadzone postępowania przetargowe nie pozwoliły na wyłonienie w I półroczu 2021r. 

wykonawcy w zakresie montażu pomp ciepła. Umowa została podpisana w II półroczu 2021r. 

W 2021r. na realizację przedsięwzięcia wydano 701.644,84 zł. 

W 2022r. na realizację przedsięwzięcia wydano 748.659,46 zł. 

 

Wśród  programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa 

publiczno-prywatnego  - nie zaplanowano wydatków.  

 

Wśród  programów, projektów lub pozostałych zadań uwzględniono: 

- wydatki bieżące:  

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

wydatków na 2020r. wynosi 26.000 zł, w 2021r. 56.000 zł, w 2022r. 56.000 zł, a w 2023r. 30.000 

zł. W 2020r. wydano 25.701,06 zł. W 2021r. wydano 44.952,45 zł. W I półroczu 2022r. wydano 

1.791,20 zł. 



2) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze 

oddziaływania Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – 

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

2021r. w wysokości 150.000,00 zł oraz łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 

300.000,00 zł. 

Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2021-2023.  

W 2021r. przekazano środki w wysokości 150.000,00 zł.  
W I półroczu 2022r. przekazano środki w wysokości 50.000,00 zł. 
Zmieniono zapisy porozumienia. W II półroczu zostanie zmniejszono limit wydatków na 2022r. i 
wycofane zostaną planowane nakłady na 2023r. 

 

 

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

terenie gminy Krzykosy” z okresem realizacji 2021-2022r. Limit wydatków w 2021r. wynosił 

1.500.000,00 zł. 

W 2021r. wydatki zrealizowano w kwocie 1.259.993,18 zł. 

W 2022r. limit wydatków wynosi 2.600.000,00 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 

1.270.306,91 zł. 

 

3) „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w latach 

2021-2022” z okresem realizacji 2021-2022.  

Limit wydatków w 2021r. wynosił 40.217,50 zł,a wydatki zrealizowano w kwocie 23.476,10 zł. 

W 2022r. limit wydatków wynosi 49.063,90 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 

12.766,03zł. 

 

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

Z okresem realizacji 2021-2023.  

Limit wydatków na 2021r. wyniósł 0,00 zł. W 2021r. przeprowadzono postępowanie 

przetargowe. W 2022r. limit wydatków wynosi 450.000 zł, a wydatki w I półroczu 2022r. 

wyniosły 166.526,06 zł. Zakupy są realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb, a płatności 

są dokonywane okresowo na podstawie przedstawionych faktur. 

 



- wydatki majątkowe:  

1) „Przebudowa ul. Wierzbowej w Sulęcinie” z okresem realizacji 2021-2022.  

Limit wydatków na 2021r. wyniósł 7.500,00, a wydatki wykonano na 7.479,70 zł – przygotowano 

dokumentacje projektową oraz przeprowadzono postepowanie przetargowe. 

Limit wydatków na 2022r. wynosi 170.000,00 zł, a wydatki wyniosły 169.590,48 zł – inwestycja 

została zakończona. 

2) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Krzykosy” z okresem 

realizacji 2022-2023. 

Limit wydatków na 2022r. wynosi 39.360,00 zł i na tę kwotę zostały zrealizowane wydatki. 

3) „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie -etap II” z 

limitem wydatków na 2022-2023. 

Limit na 2022r. wynosi 1.510.000,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji za 3.690,00zł. 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 


