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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XIX/105/2016 

Rady Gminy Skarżysko Kościelne 

 z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

 

 

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 

na lata 2016 – 2028 Gminy  Skarżysko Kościelne 

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

2016 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 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 2016 do  

2028.-, w tym między innymi: 

a) zmiana planu  dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 19 342 893,44 zł, 

w tym:  

-  uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 17 644,44 zł , w tym 

zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 3 200,00 zł i dochody bieżące  o kwotę 14 444,44 zł.  

 

b) zmiana planu wydatków  wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą  

19 723 893,44 zł, w tym: 

-  uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 53 644,44 zł w tym wydatki  

bieżące zwiększono o kwotę 12 144,44 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 41 500,00 zł. 

 

Zwiększono kwotę deficytu o 36 000,00 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków majątkowych. 

Deficyt zostanie  pokryty przychodami  z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

Zmianie uległa także kwota  przychodów. 

Przychody zwiększono  o 36 000,00 zł,  przychody pokryto  z wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i 

pożyczek z lat ubiegłych.  

Zmianie ulega załącznik Nr 3 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” -  do uchwały w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne  na lata 2016 do  2028,  

zmienia się   limity wydatków  i limity zobowiązań dla poniższych przedsięwzięć majątkowych  : 

- dla zadania „ Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym”, 

zmieniając limity wydatków i limity zobowiązań 

 

W wyniku powyższych zmian budżetu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych nie zostały naruszone.  

 


