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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr V/25/2015 

Rady Gminy Skarżysko Kościelne 
 z dnia 30 marca 2015 r. 

 
 

Objaśnienia wartości przyj ętych w wieloletniej prognozie finansowej 
na lata 2015 – 2028 Gminy  Skarżysko Kościelne 

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

2015 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 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 2015 do  
2028.-, w tym między innymi: 
a) zmiana planu  dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 16 195 886,87 zł.,  
-  uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 211 884,65 zł w tym 
dochody bieżące  zwiększyły się o 188 325,00 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o 23 559,65 zł. 
b) zmiana planu wydatków  wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 
17 145 886,87 zł, 
-  uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 211 884,65 zł w tym wydatki  
majątkowe zwiększono  o kwotę 616,70 zł, natomiast  wydatki  bieżące zwiększono  o kwotę   
211 267,95 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 2015 do  2028: 
Zmienia się łączne nakłady, limity wydatków i limity zobowiązań  w zadaniach: 
- Pomoc finansowa dla powiatu skarżyskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg 
powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski ) i nr 
0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat  Starachowicki)” 
- Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659 
W ramach niżej wymienionych projektów rozdziela się zadanie na zadania majątkowe i bieżące i 
ustala się łączne nakłady, limity wydatków i limity zobowiązań: 
- Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego" ,  
- Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
 
Zmieniono kwoty wykonania roku 2014 do wartości kwot ze sprawozdań rocznych za  2014 r. 
 
W wyniku powyższych zmian budżetu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych nie zostały naruszone.  
 


