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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLIV/279/2014 

Rady Gminy Skarżysko Kościelne 
 z dnia 27 czerwca 2014r. 

 
 

Objaśnienia wartości przyj ętych w wieloletniej prognozie finansowej 
na lata 2014 – 2028 Gminy  Skarżysko Kościelne 

 
W związku ze zmianami dochodów i wydatków  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 zmniejszono do kwoty  16 551 453,56 zł., w tym: 
-  uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody bieżące o kwotę 49 932,03 zł a dochody 
majątkowe zmniejszono o kwotę 351 479,96 zł. 
 
b) zmiany wysokości dochodów oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zmniejszenie wydatków 
ogółem  do kwoty  17 780 457,85 zł, w tym :  
-  uchwałą zmieniającą budżet, zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 301 547,93 zł, w tym wydatki 
majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 351 479,96 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o 
kwotę  49 932,03 zł. 
 
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 łączne nakłady finansowe, limity wydatków  oraz limity zobowiązań  w zadaniach: 
1. 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  
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości  w miejscowości 
Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa  
3. 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  
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z 
przepompowniami ścieków  i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 
"Rudka" Gmina Skarżysko Kościelne, 
oraz wprowadza się zadanie -  „Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym w latach 
2014-2017” 
 
 
W wyniku powyższych zmian budżetu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych nie zostały naruszone.  
 
 
 
 
 


