
Lp. Wyszczególnienie Plan

1 2 3

A DOCHODY 65 667 255,86 zł

A1 Dochody bieżące 43 732 792,12 zł

A2 Dochody majątkowe 21 934 463,74 zł

B WYDATKI 68 820 691,57 zł

B1 Wydatki bieżące 43 210 337,15 zł

B2 Wydatki majątkowe 25 610 354,42 zł

C NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus) -3 153 435,71 zł

D FINANSOWANIE (E-F) 3 153 435,71 zł

E
PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                    

z tego:
13 549 002,71 zł

E1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 11 128 623,33 zł
w tym:

z tytułu emisji obligacji komunalnych (par. 931) 0,00 zł

z tytułu kredytów 0,00 zł

z tytułu pożyczek 11 128 623,33 zł

E1a na pokrycie deficytu budżetowego 2 865 009,22 zł

w tym: na pokrycie deficytu budżetowego, z tytułu  finansowania wydatków na wkład krajowy, w związku 

z umowami zawartymi na realizację zadań finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z 

budżetu UE

0,00 zł

E1b na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 163 614,11 zł

E1c
na  wcześniejszą spłaty zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet 

środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie 

spłaty

8 100 000,00 zł

E2
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

w tym:
2 117 602,89 zł

E2a
na pokrycie deficytu - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

0,00 zł

E2b na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 2 117 602,89 zł

E3 przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 14 350,00 zł

E4

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

w tym:

288 426,49 zł

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
23 456,11 zł

wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 264 970,38 zł

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżet, z tyt. dotacji na realizację projektu "Małopolskie 

Talenty"
237 259,38 zł

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżet, z tyt. dotacji na realizację projektu "Extra kompetentni" 27 711,00 zł

Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 grudnia 2020 roku

do Uchwały Nr XXIII/205/2020

Załącznik nr 4

Planowane kwoty przychodów i rozchodów                                                                                                                                                                              

budżetu Gminy Gnojnik w roku 2020



F
ROZCHODY OGÓŁEM

z tego:
10 395 567,00 zł

F1 spłaty otrzymanych krajowych kredytów 1 747 874,00 zł

Kredyt z 2010 - ING Bank Śląski - Umowa 676/2010/00003433/00 z dnia 27.10.2010r. 270 830,00

Kredyt z 2011 - ING Bank Śląski - Umowa nr 676/2011/00005000/00 z dnia 15.09.2011r. 320 000,00

Kredyt z 2012 - ING Bank Śląski - Umowa nr 866/2012/00000297/00 z dnia 20.09.2012r. 0,00

Kredyt z 2013 - BOŚ S.A. - Umowa nr S/2/09/2013/1203/F/OBR z dnia 11.03.2013r.                                                                      

(raty przypadające do spłaty w 2020r. nadpłacono w dniu 31.12.2019r.)
0,00

Kredyt z 2014 - Bank Społdzielczy Rzemiosła - Umowa nr 0004/14/108O z dnia 01.10.2014r. 157 044,00

               - w tym łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań - 78 702,00 zł.

Kredyt z 2014 - Bank Społdzielczy Rzemiosła - Umowa nr 0004/14/108O z dnia 01.10.2014r.                                  

(raty przypadające do spłaty w 2022r. i 2023r.)
500 000,00

Kredyt z 2016 - Bank Spółdzielczy w Brzesku - Umowa nr 158/2016 z dnia 10.11.2016r.                                                                      

(raty przypadające do spłaty w 2023r.)
100 000,00

Kredyt z 2018 - PKO Bank Polski SA - Umowa nr 47 1020 2892 0000 5796 0178 9353 z dnia 17.10.2018r.                                                                                                                                                                                                                        

(raty przypadające do spłaty w 2023r. i 2024r.)
400 000,00

F2 spłaty otrzymanych krajowych  pożyczek 547 693,00 zł

Pożyczka z 2014 - NFOŚiGW - Umowa nr 126/2014/Wn06/OW-OC/P z dnia 25.04.2014r. 372 902,00 zł

Pożyczka z 2017 - NFOŚiGW - Umowa nr 108/2017/Wn06/OA-tr-ku/P z dnia 28.07.2017r. 167 291,00 zł

Pożyczka z 2020 - MARR 7 500,00   

F3 wcześniejsza spłata istniejącego długu 8 100 000,00 zł

Wcześniejszy wykup obligacji serii A, C , E  wyemitowanych w 2019r. 8 100 000,00 zł

F4 udzielone pożyczki i kredyty 0,00 zł

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                         mgr inż. Paweł Prus


