UCHWAŁA Nr 0007.XLI.34.2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077z poźn. zm.), Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego
(t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.)
Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:
§1
1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2024 poprzez
wydłużenie jej do 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice poprzez
wydłużenie prognozy do 2026 roku oraz celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki,
przychody, rozchody) na dzień 24 kwietnia 2018 roku.
Wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice dokonano w związku
z planowaną realizacją nowych inwestycji („Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”, oraz
”Udostępnienie Odry i Olzy”) wprowadzonych w uchwale zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok z dnia
24 kwietnia 2018 roku,

zabezpieczonych zwiększonym planowanym do zaciągnięcia kredytem na

pokrycie deficytu 2018 roku.
Przy projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na pokrycie realizacji
Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w wysokości 780.000 zł.
Aktualnie został złożony wniosek do WFOSiGW na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 480.000 zł oraz
220.000 zł dotacji na realizację PONE.

W dniu 25 stycznia 2018 roku podjęto nową Uchwałę Nr

0007.XXXVII.5.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści
się OSP” w kwocie 78.756 zł. Aktualny stan przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek
wynosi 558.756 zł (tj. 480.000 zł na Program Ograniczania Niskiej Emisji i 78.756 zł na
„Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP”.
Dokonano aktualizacji planowanych dochodów bieżących na lata 2019-2026 przyjmując stan dochodów
bieżących (m.in. subwencje, dotacje, udziały w podatkach oraz podatki i opłaty na poziomie kwietnia
2018 roku i przyjęto założenie, że wartość projektów bieżących z dofinansowaniem unijnym na lata
natępne będzie na podobnym poziomie jak w 2018 roku.
W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:
-

w

2019

roku

zwroty

z

„Termomodernizacji

ZSO

Chałupki”

(1.509.153

zł),

„Termomodernizacji ZSO Tworków” (1.245.948 zł), projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice –
miejsca aktywności i odpoczynku”, umowa o dofinansowanie została podpisana (1.341.786 zł),
-

w 2020 roku zwroty z projektów: „Udostępnienie Odry i Olzy” (669.104 zł) oraz „Szlak Górnej
Odry – zielone ścieżki pogranicza” (1.882.276) na które zostały już przyznane środki, oraz
z planowanej do realizacji „Termomodernizacji ZSO Bieńkowice” (1.283.857 zł),

Dokonano też aktualizacji planowanych wydatków bieżących na lata 2019-2026 przyjmując stan
wydatków bieżących na poziomie kwietnia 2018 roku biorąc pod uwagę wysokość wydatków na obsługę
długu

i przyjęto założenie, że wartość projektów bieżących z dofinansowaniem unijnym w latach

następnych będzie na podobnym poziomie jak w 2018 roku.
Dokonano zmian w rozchodach w latach 2019 - 2026, co jest głównie związane z koniecznością
zaplanowania zwiększonego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 roku i jego
rozplanowaniem do spłaty w następnych latach oraz koniecznością zachowania właściwych wskaźników
spłaty zobowiązań.

Wysokość planu rozchodów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
2019 – 2.875.798,87 zł – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 5.998,87 zł,
2020 – 1.554.250,00 zł – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 298.000,00 zł,
2021 – 950.000,00 zł, – zmniejszenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 2.000,00 zł,
2022 – 759.571,09 zł, – zmniejszenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 1.998,87 zł,
2023 – 855.000,00 zł, – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 155.000,00 zł,
2024 – 855.000,00 zł, – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 155.000,00 zł,
2025 – 855.000,00 zł, – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 855.000,00 zł,
2026 – 855.000,00 zł, – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 855.000,00 zł,
Plan Rozchodów:
pożyczki
zaciągnięte do
31.12.2017/
plan spłat
Ograniczenie
niskiej emisji
(2017)
Ograniczenie
niskiej emisji
(2016)
razem
pożyczki
planowane do
zaciągnięcia w
2018 roku /
plan spłat
Termomodernizacja OSP
Krzyżanowice
pokrycie
deficytu 2018
Ograniczenie
niskiej emisji
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razem
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lata
2018

2019

2020

2021

330 000

110 000,00

110 000

102 321,09

115 200

153 548,87

445 200

263 548,87

110 000

102 321,09

2022

2023

2024

2025

2026

saldo na
31.12.2017

652 321,09

268 748,87
0,00

921 069,96

lata

2018

2019

2020

2021

2022

16 250

16 250,00

16 250

16 250,00

13 756,00

2 500 000,00

1 300 000

703 428,91

617 815,09

2023

2024

2025

2026

planowana
kwota

78 756,00
855 000

855 000

855 000

855 000

8 541 244,00

96 000,00

128 000

128 000,00

128 000,00

480 000,00

16 250

2 612 250,00

1 444 250

847 678,91

759 571,09

9 100 000,00

461 450

2 875 798,87

1 554 250

950 000,00

759 571,09

855 000

855 000

855 000

855 000

Zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu w 2018 roku zaplanowano na III-IV kwartał 2018 roku.
Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytów zostanie dokładnie przeanalizowana sytuacja
finansowa gminy, celem ustalenia minimalnej koniecznej kwoty kredytu do zaciągnięcia. Rozpoczęcie
realizacji niektórych znaczących wydatków majątkowych (w tym szczególnie termomodernizacji
budynków szkół) jest uzależnione od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W związku z planowaną
realizacją przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków unijnych wystąpi możliwość zaciągnięcia
kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie dokładnej kwoty, gdyż nie zostały jeszcze
podpisane umowy na dofinansowanie i nie rozstrzygnięto przetargów. Gmina część planowanego do
zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu, który może być uznany jako kredyt na wyprzedzające

finansowanie, będzie mogła wyłączyć ze wskaźników spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 Ustawy o
Finansach Publicznych.
Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1.

wprowadzenie przedsięwzięcia „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” – budowa 3
odcinków ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice – Bolesław i Krzyżanowice –
Tworków,

2.

wprowadzenie przedsięwzięcia „Udostępnienie Odry i Olzy” – budowa 3 odcinków ścieżek
rowerowych w Chałupkach i Zabełkowie,

3.

wprowadzono przedsięwzięcie związane z realizacją projektu „Łączymy z energią” – montaż
instalacji OZE dla budynków mieszkalnych -

składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego jako wkład gminy do realizacji przedsięwzięcia,
4.

zaktualizowano nakłady na przedsięwzięciu „Program Gospodarki Niskoemisyjnej” zgodnie ze
zmianami w uchwale budżetowej,

5.

aktualizację limitów zobowiązań.

