
WÓJT GMINY OLSZANKA 

          49-332 Olszanka 

             woj. opolskie 

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o 

przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku 
 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanka uchwalono Uchwałą Rady Gminy 

Olszanka Nr XV/98/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku ustalając m.in. wysokość dochodów i 

wydatków budżetu (bieżących i majątkowych), wynik budżetu, rozchody budżetu, kwotę 

długu oraz sposób finansowania spłaty długu.  

W I półroczu 2020 roku Rada Gminy dokonała zmiany przyjętych wartości w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej tj. Uchwałą Nr  XVII/121/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 02 marca 

2020 roku, Uchwałą Nr  XVIII/123/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 maja 2020 roku 

oraz  Uchwałą Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 czerwca 2020 roku.  

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły dostosowania wartości przyjętych w 

WPF i budżecie Gminy Olszanka, które zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych 

powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot 

przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczyły 

także przedsięwzięć. 

 

I. DOCHODY 

 

Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na dzień 30 czerwca 2020 r. po zmianach wynosi 

ogółem 24 779 854,96 zł. Dochody obejmują: 

• dochody bieżące zaplanowane w kwocie 24 304 391,96 zł 

• dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 475 463,00 zł w tym dochody ze 

sprzedaży majątku 154 185,00 zł. 

 

DOCHODY PLAN WYKONANIE % 

Ogółem, w tym:  24 779 854,96 12 376 943,39 49,95 

- bieżące 24 304 391,96 12 207 217,97 50,23 

- majątkowe 475 463,00 169 725,42 35,70 

 

Różnica w planie dochodów bieżących pomiędzy WPF a budżetem Gminy Olszanka (kwota 

16 500,00 zł) wynika z dochodów wprowadzonych do budżetu: 

1. Zarządzeniem Nr WG – VIII – 50/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 czerwca 

2020 roku: dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. 

 

II. WYDATKI 

 

Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na dzień 30 czerwca 2020 r. po zmianach wynosi 

ogółem 24 491 435,05 zł. Wydatki obejmują: 

• wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23 571 013,40 zł 

• wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 920 421,65 zł  

 

 

WYDATKI PLAN WYKONANIE % 

Ogółem, w tym:  24 491 435,05 10 743 655,95 43,87 

- bieżące 23 571 013,40 10 743 655,95 45,58 



- majątkowe 920 421,65 0,00 0,00 

 

Różnica w planie wydatków bieżących pomiędzy WPF a budżetem Gminy Olszanka (kwota  

16 500,00 zł)  wynika z wydatków wprowadzonych do budżetu: 

1. Zarządzeniem Nr WG – VIII – 50/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 czerwca 

2020 roku: wydatki na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. 
 

III. PRZYCHODY 

 

Na podstawie Uchwały nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020 z późn. zm. zaplanowano 

przychody w łącznej kwocie 621 179,09 zł w tym: 

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach w kwocie 1 701,09 zł; 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 619 478,00 zł. 

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. realizacja przychodów stanowi kwotę 843 703,85 zł. 

 

 

IV. ROZCHODY 

 

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych zaplanowano w 

kwocie 909 599,00 zł a zrealizowano, według stanu na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 

821 880,00 zł.  

 

V. WYNIK BUDŻETU 

 

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 288 419,91 zł która zostanie przeznaczona  na 

spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz  wyemitowanych papierów 

wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych. Faktycznie wykonany 

budżet Gminy Olszanka za I półrocze 2020 r. tj. zrealizowane dochody oraz wykonane 

wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 633 287,44 zł.   

 

 

VI.  ZADŁUŻENIE 

 

Zadłużenie Gminy na początek roku wynosiło 7 284 807,00 zł. Po uwzględnieniu dokonanych 

spłat rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań w kwocie 821 880,00 zł., zadłużenie Gminy 

Olszanka na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 6 462 927,00 zł zł (zobowiązania 

długoterminowe) i stanowi 26,08% planowanych dochodów.  

Kwota długu wykazana w wieloletniej prognozie finansowej na koniec 2020 roku stanowi 

kwotę 6 375 208,00 zł (25,73% do planowanych dochodów). 

Gmina Olszanka posiada również porozumienie międzygminne - gwarancje i poręczenia 

udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie obowiązuje do 2027 roku.

  

 

VII. WPF W LATACH 2020-2030 

 

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030 wartości 

dochodów, w tym dochodów bieżących oraz  ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków 



(bieżących i majątkowych) pozwalają na spełnienie relacji określonej w art. 243 ustawy o 

finansach publicznych . 

Wskaźnik ten kształtuje się następująco: 

 

 

Rok 

 

 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 

spłaty zobowiązań, o której mowa w 

art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych do dochodów (w %) 

 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty 

zobowiązań określny w art. 243 

ustawy o finansach publicznych 

(w %) 

2020 7,08 12,40 

2021 7,13 10,84 

2022 6,57 9,25 

2023 6,16 8,61 

2024 5,99 9,46 

2025 5,83 9,65 

2026 5,52 9,09 

2027 5,30 8,79 

2028 3,85 9,24 

2029 3,72 9,30 

2030 3,60 9,20 

 

Zachowana jest również relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych – po 

stronie planu w latach 2020-2030 oraz po stronie wykonania za I półrocze 2020 roku tj. 

planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o 

nadwyżkę budżetową i wolne środki (+1 352 856,56 zł) i po stronie wykonania 

(+2 305 564,78 zł).  

 

 

Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 

lata 2020 – 2021.  

 
Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/98/2019 z dnia 17 

grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka 

na lata 2020-2030 z późn. zm. zawiera przedsięwzięcia pod nazwą: 

 

1.  „Umowa oświetleniowa serwisowa rozszerzona” z okresem realizacji na lata 2015-

2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 236 500,00 zł a limit wydatków 

dla poszczególnych lat stanowi kwotę: 

2020 rok – 205 000,00 zł 

2021 rok – 138 000,00 zł 

W budżecie na 2020 rok została zabezpieczona kwota na w/w wydatki. Według stanu 

na dzień 30.06.2020 r. wydatki z tego tytułu stanowią kwotę 97 700,013 zł.  

 

2. „Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Olszanka” z okresem realizacji na lata 2020-2021. 

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 213 680,00 zł a limit wydatków dla 

poszczególnych lat stanowi kwotę: 

2020 rok –      910 260,00 zł  

2020 rok –      303 420,00 zł 

W budżecie na 2020 rok została zabezpieczona kwota na w/w wydatki. Według stanu 

na dzień 30.06.2020 r. wydatki z tego tytułu stanowią kwotę 336 328,93 zł. Umowa na 

wykonanie usługi pn. „Odbiór , transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych 



od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka” została podpisana w dniu 

02.03.2020 r. z Remondis Opole spółka z o.o. na okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 

r. 

 

3. Odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych 

na terenie Gminy Olszanka z okresem realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady 

finansowe stanowią kwotę 9 000,00 zł a limit wydatków dla poszczególnych lat 

stanowi kwotę: 

2019 rok –      6 750,00 zł  

2020 rok –      2 250,00 zł 

W budżecie na 2020 rok została zabezpieczona kwota na w/w wydatki. Według stanu 

na dzień 30.06.2020 r. wydatki z tego tytułu stanowią kwotę 2 028,30 zł  

Umowa na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych została 

podpisana w dniu 01.03.2020 r. z Remondis Opole spółka z o.o. na okres od 

01.03.2020 r. do 28.02.2021 r. 

 

 

4. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 

miejscowości Obórki z okresem realizacji na lata 2019-2020. Łączne nakłady 

finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł a limit wydatków dla poszczególnych lat 

stanowi kwotę: 

2020 rok –      10 000,00 zł  

2021 rok –      10 000,00 zł 

W budżecie na 2020 rok została zabezpieczona kwota na w/w wydatki. Według stanu 

na dzień 30.06.2020 r. wydatki z tego tytułu stanowią kwotę 0,00 zł.  

 

 

 

Wójt Gminy Olszanka 

/-/Aneta Rabczewska 


