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Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Krzykosy 

 

 

DOCHODY i  WYDATKI 

W wyniku prac nad wnioskiem na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych 

dokonano zmian w planowanej inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji. „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy” będzie realizowana tylko w 

przypadku uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Regulamin konkursu przewiduje 

możliwość uzyskania zaliczek przed poniesieniem wydatków na realizację projektu. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, przy 

zastosowaniu luki finansowej realny poziom dofinansowania wyniesie 63,75%.  

Po stronie dochodów założono uzyskanie zaliczek zgodnie ze skorygowanym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym przygotowanym do wniosku: 

- w 2018r. w kwocie 6.198.667,18 zł, 

- w 2019r. w kwocie 11.633.784,87 zł, 

- w 2020r. w kwocie 3.351.804,25 zł. 

Po stronie wydatków zaplanowano następujące limity wydatków związane z 

inwestycją: 

– limit wydatków na 2017r. wynosi       78.950,00 zł 

- limit wydatków na 2018r. wynosi 12.027.431,40 zł 

- limit wydatków na 2019r. wynosi 22.806.576,40 zł 

- limit wydatków na 2020r. wynosi   6.467.010,57 zł. 

Ponadto na podstawie art. 87 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2011r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) zaplanowany został zwrot podatku VAT 

od inwestycji.  

 

 Ponadto dostosowano wartości roku 2017r. do wartości przyjętych w budżecie. 
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WYNIK BUDŻETU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

 W zawiązku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciu „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy”  zmieniły się wyniki budżetu 

dla poszczególnych lat objętych prognozą.  

Wartości dla poszczególnych lat przedstawione zostały w załączniku nr 1. 

 

KWOTA DŁUGU J.S.T.  oraz sposób sfinansowania spłaty długu 

 Zmieniła się kwota długu planowana na koniec poszczególnych lat. Do obliczenia 

kwoty długu przyjęto zadłużenie na dzień 31.12.2016r. oraz planowane przychody i rozchody 

budżetu w poszczególnych latach. Spłata długu została rozłożona do 2029 roku włącznie.  

 Wieloletni Plan Finansowy Gminy Krzykosy jest spójny z wielkościami określonymi 

w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017. Wartości przyjęte w WPF i planowanym 

budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu, planowanych kwot przychodów i rozchodów 

oraz  długu jednostki samorządu terytorialnego. 

 Załącznik nr 1 przedstawia kształtowanie się w poszczególnych latach relacji o której 

mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Wskaźniki 

obliczone dla Gminy Krzykosy w każdym z prognozowanych lat mieszczą się w granicach 

określonych ustawowo, zarówno dla roku 2017, jak też dla lat 2018-2029.  

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

        (-) Wiesław Zając 

 


