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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLV/284/2014 

Rady Gminy Skarżysko Kościelne 
 z dnia 14 lipca 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 zwiększono do kwoty  16 607 419,86 zł., w tym: 
-  uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 55 966,30 zł, w tym dochody  
bieżące zwiększono o kwotę 36 566,30 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 19 400,00 zł. 
 
b) zmiany wysokości dochodów oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków 
ogółem  do kwoty  17 836 424,15 zł, w tym :  
-  uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 55 966,30 zł, w tym wydatki 
majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 14 440,00zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę  
41 526,30 zł. 
Zmienia się wysokość przychodów w 2014 roku i wprowadza się rozchody w 2014 roku oraz  zmienia 
się kwotę rozchodów i spłat raty  kredytów w latach od 2014 do 2028. 
 
Przychody. 
Planuje się, że gmina będzie zaciągała kredyty  w  2014, w tym związane głównie    z 
realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.  
Rozchody. 
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów            
oraz hipotetycznych rat kredytów przewidzianych do zaciągnięcia, w tym przy uwzględnieniu 
możliwości spłat rat określonych art. 243 ufp. Ponieważ przyjęte spłaty  rat  kapitałowych 
wynikające z zawartych umów nie pozwalają na zachowanie wskaźnika ustawowego dla roku 
2016, zaplanowano  nowe spłaty rat  w oparciu zwiększenie rozchodów w roku 2014.  
 
W wyniku powyższych zmian budżetu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych nie zostały naruszone.  
 
 
 
 
 


