Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/208/2021
Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 roku
w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Planowane kwoty przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Gnojnik w roku 2021
Lp.

Wyszczególnienie

1

A

2

DOCHODY

Plan
3

53 017 566,17 zł

A1

Dochody bieżące

42 476 251,17 zł

A2

Dochody majątkowe

10 541 315,00 zł

B

WYDATKI

56 446 064,93 zł

B1

Wydatki bieżące

42 192 087,93 zł

B2

Wydatki majątkowe

14 253 977,00 zł

C

NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus)

D

FINANSOWANIE (E-F)

3 428 498,76 zł

E

PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:

4 499 974,76 zł

E1

E1a

-3 428 498,76 zł

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:
z tytułu emisji obligacji komunalnych (par. 931)

0,00 zł

z tytułu kredytów

0,00 zł

z tytułu pożyczek

0,00 zł

na pokrycie deficytu budżetowego
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

0,00 zł
0,00 zł

E1b

na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

0,00 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

0,00 zł

E2

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

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

1 548 662,40 zł

E2b

na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

1 071 476,00 zł

2 620 138,40 zł

E3

przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

0,00 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:

E4a

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

1 610 812,43 zł

Nadwyżka dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na
realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

14 646,87 zł

1 879 836,36 zł

Nadwyżka dochodów z tytułu środków RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - I nabór) nad wydatkami
nimi finansowanymi

E4b

F
F1

1 596 165,56 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

269 023,93 zł

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżet, z tyt. dotacji na realizację projektu "Małopolskie
Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Gnojnik "

167 471,49 zł

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżet, z tyt. dotacji na realizację projektu "Erasmus Akcja +
Partnerstwa strategiczne"

100 573,43 zł

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżet, z tyt. dotacji na realizację projektu "OZE - Partnerski
projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego"

979,01 zł

ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:

1 071 476,00 zł

spłaty otrzymanych krajowych kredytów

940 000,00 zł

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

140 000,00 zł

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

700 000,00 zł

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 roku 2024)

100 000,00 zł

- w tym łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań - 100 000,00 zł.

F2

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

131 476,00 zł

Pożyczka z 2017 - NFOŚiGW - Umowa nr 108/2017/Wn06/OA-tr-ku/P z dnia 28.07.2017r.

51 476,00 zł

Pożyczka z 2020 - Bank Spółdzielczy w Sztumie - Umowa nr z dnia

50 000,00 zł

Pożyczka z 2020 - Konsorcium MARR i SSCIPR - Umowa nr z dnia

30 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Paweł Prus

