Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/258/2014
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 10 marca 2014 r.
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 – 2028 Gminy Skarżysko Kościelne
W związku ze zmianami dochodów, wydatków, przychodów w budżecie Gminy Skarżysko
Kościelne na 2014 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 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 2014 do
2028.
a) planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 15 836 576,79 zł., w tym:
- uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 14 381,21 zł, w tym dochody
majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 30 000,00 zł zaś dochody bieżące zmniejszono ogółem o
kwotę 15 618,79 zł.
b) zmiany wysokości dochodów oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków
ogółem do kwoty 17 065 581,08 zł, w tym :
- uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 314 416,41 zł, w tym wydatki
majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 300 000,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o
kwotę 14 416,41 zł.
Zmianie uległa kwota przychodów. Zwiększono o 300 032,50 zł kwotę przychodów pochodzącą 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 2014 do 2028,
zmienia się limity wydatków na rok 2014.
-„Lider w samorządzie” – projekt POKL zwiększono wydatki roku 2014 o kwotę niewykonanych
wydatków roku 2013.
– zmiana nazwy zadania z „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”
na „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”.
W wyniku powyższych zmian budżetu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych nie zostały naruszone.
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