
                                                                                                  Załącznik Nr 3 
                                                                                                  do Uchwały ………….. 
                                                                                                  Rady Miejskiej w Opatowie 
                                                                                                  z dnia 28 marca 2019 roku 
 

Objaśnienia  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r.  poz.506) 

oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

uchwalonej Uchwałą Nr IV/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, dokonano następujących zmian: 

 

Zmiany wprowadzone do załączników Wieloletniej Prognozy Finansowej mają na celu zaktualizowanie planu 

dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok. 

 

Zmiany dotyczą następujących pozycji: 

Wyszczególnienie Stan na 22.02.2019 Zmiany Stan na 28.03.2019 

    Dochody  44 002 011,92 -80 895,00 43 921 116,92 

 - bieżące 40 705 877,92 -80 895,00 40 624 982,92 

 - majątkowe 3 296 134,00 0,00 3 296 134,00 

    

    Wydatki 44 518 989,92 -80 895,00 44 438 094,92 

 - bieżące 39 392 349,92 8 105,00 39 400 454,92 

   w tym:       

obsługa długu 480 000,00 0,00 480 000,00 

poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 0,00 

wynagrodzenia 15 695 207,00 12 703,50 15 707 910,50 

przedsięwzięcia 2 845 309,00 4 000,00 2 849 309,00 

organy jst 3 654 950,00 0,00 3 654 950,00 

pozostałe 16 716 883,92 -8 598,50 16 708 285,42 

 - majątkowe 5 126 640,00 -89 000,00 5 037 640,00 

   w tym:       

przedsięwzięcia 4 427 829,00 -129 000,00 4 298 829,00 

pozostałe 698 811,00 40 000,00 738 811,00 

    Deficyt budżetowy -516 978,00 0,00 -516 978,00 

  

 

 

    



 
 

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 80 895 zł w sposób 
następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego 
zwiększających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 
2 176 zł, zwiększono plan  dochodów budżetowych o kwotę 415 000 zł w związku z 
otrzymaną wpłatą środków pieniężnych na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu 
Rejonowego w Opatowie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym podopiecznym Domu 
Pomocy Społecznej w Zochcinku, zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 
500 000 zł po otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów stanowiącej o ostatecznej 
wysokości subwencji oświatowej dla gminy na 2019 rok, oraz zabezpieczono wpływ od 
świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, 
świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 929 zł.  

2. Plan wydatków budżetowych zmieniono w sposób następujący: zabezpieczono środki na 
opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych ul. Górna, Nowowałowa, 
Zwierzdowskiego i w miejscowości Lipowa w kwocie 120 000 zł, realizacja zadania w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 100 000 
zł na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych – 
opracowanie dokumentacji”, realizacja zadania w ramach Programu rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej  Ministerstwa Sportu i Turystyki, dowartościowano plan wydatków na 
„Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej 
oraz budowa stacji uzdatniania wody” o kwotę 100 000 zł na opracowanie dokumentacji 
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa i w ul. Kościuszki, dowartościowano 
plan wydatków o kwotę 140 000 zł na zadanie „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego 
na terenie Miasta i Gminy Opatów” zabezpieczając wkład własny, gmina złożyła wniosek o 
dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zabezpieczono plan wydatków na zadanie pn. 
„Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Gminie Opatów” w kwocie 40 000 zł 
stanowiącej wkład własny do zadania, w marcu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie 
z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Otwarte strefy aktywności 
mają powstać w Lipowej i Jałowęsach, zabezpieczono kwotę 4 000 zł na kontynuację 
zadania „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów. Zmniejszono plan 
wydatków budżetowych o kwotę 589 000 zł z zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno – 
ściekowej na terenie Gminy Opatów – Brzezie, Adamów, Wąworków” w związku z 
przesunięciem jego realizacji na rok następny. zabezpieczono plan na przekazanie zwrotów 
nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu 
alimentacyjnego do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji celowych nienależnie 
pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami. 

3. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych zostały zachowane. 

4. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF 
na lata 2019 – 2035.  

5. Zmiany powyższe nie wpłynęły na wynik finansowy budżetu. Deficyt budżetu stanowi        
516 978 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  wolnych środków, jako nadwyżki  
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 



6. W związku ze zmianą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2014 poz. 1127) uległ zmianie załącznik WPF w zakresie 
stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy. Biorąc pod uwagę zapisy 
art.240a i 240b  ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach 
publicznych i sytuację finansową Gminy Opatów, nie ma zastosowania prezentacja danych 
w wierszu 16. 

 


