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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLIV/270/2018 

Rady Gminy Skarżysko Kościelne 

 z dnia  07 listopada  2018  r. 

 

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 

na lata 2018 – 2030 Gminy  Skarżysko Kościelne 

 

 

W związku ze zmianami dochodów i  wydatków   w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 

2018 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 do 2030. 

 Zmianie ulega załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”- do uchwały w 

sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do  2030 w tym 

między innymi: 

 

a) zmiana planu dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które  wynoszą 21 909 094,13 zł, 

dochody bieżące to kwota 21 390 053,38 zł, dochody majątkowe to kwota  519 040,75 zł:  

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o  kwotę 39 848,60 zł, w tym 

zwiększeniu  uległy dochody  bieżące   o kwotę  39 848,60 zł. 

 

- zwiększeniu  dochodów  o kwotę 254 941,10 zł  uległy również  dochody wynikające z zarządzeń 

Wójta z miesiąca  września i października , które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na 

zadania zlecone i zadania własne.  

 

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą  

24 036 094 ,13 zł, wydatki bieżące to kwota 20 982 487,35 zł, wydatki majątkowe to kwota  

3 053 606,78 zł: 

-  uchwałą zmieniającą budżet, kwota  wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 39 848,60 zł, w tym 

wydatki  bieżące zwiększono o kwotę 25 848,60 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę  

14 000,00 zł. 

 

- zwiększeniu  wydatków  o kwotę 254 941,10 zł   uległy również wydatki wynikające z zarządzeń 

Wójta z miesiąca  września i października  , które dotyczyły wydatków  bieżących z  dotacji na 

zadania  zlecone i zadania własne. 

 

Zmianie ulega załącznik Nr 2 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” -  do uchwały w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne  na lata 2018 do  2030,   

zmienia się  w zadaniach majątkowych : 

1.3.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniach:  

- Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T), zmienia się 

łączne nakłady,  limity wydatków i limity zobowiązań, 

- Przebudowa drogi gminnej ulica Racławicka- zadanie dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego 

sołectwa Skarżysko Kościelne I, zmienia się łączne nakłady,  limity wydatków i limity zobowiązań. 

 

W wyniku powyższych zmian budżetu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych nie zostały naruszone.  
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