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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXIV/217/2013 
Rady Gminy Skarżysko Kościelne 

 z dnia 29 sierpnia  2013 r. 
 
 

Objaśnienia zmian wartości przyj ętych w wieloletniej prognozie finansowej 
na lata 2013 – 2028 Gminy  Skarżysko Kościelne 

 
 
 

W związku ze zmianami dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy Skarżysko 
Kościelne na 2013 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 do 2028. 
 Zmianie ulega załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” -  do uchwały w 
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do  
2028. 
a) planowane dochody  ogółem zwiększono do kwoty  16 913 281,52 zł., w tym: 
-  uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 7 976,39 zł,  
zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 197 404,39 zł, natomiast  zwiększono  dochody 
bieżące  ogółem o kwotę 189 428,00  zł, 
- w kwocie  dochodów bieżących zwiększeniu uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z lipca, 
które dotyczyły dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące własne i zlecone o kwotę 81 299,00 zł , 
b) zmiany wysokości  dochodów bieżących i majątkowych  oraz zwiększenia planu wydatków  
wpłynęły na wzrost  wydatków ogółem  do kwoty  18 448 235,38 zł, w tym :  
-  uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem  o kwotę 41 949,47, w tym wydatki 
majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 129 867,53 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o 
kwotę 171 817,00 zł.  
- w kwocie wydatków zwiększeniu uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z lipca, które 
dotyczyły wydatków na zadania bieżące  własne i zlecone  o kwotę 81 299,00 zł. 
Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 49 925,86 zł, który został pokryty z wolnych 
środków. 
 
Zmianie ulega załącznik Nr 3 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” -  do uchwały w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne  na lata 2013 do  2028,  
rozdziela się zadanie i uszczegóławia się nazwy zadań, zwiększa się łączne nakłady 
finansowe, limity wydatków na lata 2013 i 2014 oraz limity zobowiązań   w zadaniach: 
 
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w 
miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, 
Spokojna, Południowa- z podziału zadania, uszczegółowienie nazwy, określenie łącznych 
nakładów, limitów wydatków i limitów zobowiązań. 
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z 
przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości 
Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra  (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne 
z podziału zadania, uszczegółowienie nazwy, określenie łącznych nakładów, limitów 
wydatków i limitów zobowiązań,  
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z 
przepompowniami ścieków  i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości 
Michałów „Rudka” Gmina Skarżysko Kościelne, uszczegółowienie nazwy, 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z 
przepompowniami ścieków  i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości 
Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne, uszczegółowienie nazwy, 
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– Odbieranie  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz utworzenie i prowadzenie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK- uszczegółowienie nazwy, 
– Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Olszynki,  zmiana  kwoty 
łącznych nakładów , limitu wydatków i limitu zobowiązań,  
 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna,  zmiana nazwy.  
 
 
W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie 
przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające z 
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.  
 
 

 


