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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr VI/36/2015 

Rady Gminy Skarżysko Kościelne 
 z dnia 30 kwietnia 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 16 345 222,87 zł.,  
-  uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 8 231,00 zł w tym dochody 
bieżące  zwiększyły się o 8 231,00 zł.  
- w kwocie dochodów bieżących zwiększeniu uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z 
miesiąca  kwietnia, które dotyczyły dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące  zlecone i własne  o 
kwotę 141 105,00 zł, 
 
b) zmiana planu wydatków  wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 
17 355 222,87 zł, 
-  uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 68 231,00 zł w tym wydatki  
majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 0,22 zł, natomiast  wydatki  bieżące zwiększono  o kwotę   
68 231,22 zł. 
- w kwocie wydatków zwiększeniu  uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca marca,  
które dotyczyły wydatków na zadania bieżące   zlecone i własne   o kwotę 141 105,00 zł. 
 
Zmianie uległa kwota przychodów i rozchodów  oraz kwota długu. Zwiększa się w 2015 roku o 
360 000,00 zł kwotę przychodów pochodzącą z wolnych środków i wprowadza się   w 2015 roku 
kwotę rozchodów  w wysokości  300 000 zł.  Kwota długu  uległa zmniejszeniu,   zmienia się kwotę 
rozchodów i spłat rat  kredytów w roku 2015 i 2019. 
 
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 pozwalały na zachowanie wskaźnika ustawowego dla roku 
2017 i 2018,  zaplanowane zwiększone  spłaty rat na 2019 rok, zmniejsza się,  zwiększając 
kwotę  rozchodów w roku 2015.  
 
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  limity wydatków i limity zobowiązań  w zadaniu majątkowym : 
- Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
 
 
W wyniku powyższych zmian budżetu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych nie zostały naruszone.  
 


