
                                                                                                  Załącznik Nr 3 
                                                                                                  do Uchwały ………………….. 
                                                                                                  Rady Miejskiej w Opatowie 
                                                                                                  z dnia 30 grudnia 2016 roku 
 
 
 

Objaśnienia  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.  poz.446 z 

późniejszymi zmianami) 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 2016 roku, poz. 1870) w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

uchwalonej Uchwałą Nr XV/141/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami, 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 2016 rok. 

 

Zmiany dotyczą następujących pozycji: 

Wyszczególnienie Stan na 28.11.2016 Zmiany Stan na 30.12.2016 

    Dochody  38 359 099,37 -34 932,00 38 324 167,37 

 - bieżące 36 178 637,37 98 068,00 36 276 705,37 

 - majątkowe 2 180 462,00 -133 000,00 2 047 462,00 

    

    Wydatki 38 300 431,37 -34 932,00 38 265 499,37 

 - bieżące 35 553 955,87 200 688,00 35 754 643,87 

   w tym:       

obsługa długu 500 000,00 0,00 500 000,00 

poręczenia i gwarancje 43 500,00 0,00 43 500,00 

wynagrodzenia 14 042 871,86 22 587,00 14 065 458,86 

przedsięwzięcia 2 227 842,00 0,00 2 227 842,00 

organy jst 3 021 968,50 0,00 3 021 968,50 

pozostałe 15 717 773,51 178 101,00 15 895 874,51 

 - majątkowe 2 746 475,50 -235 620,00 2 510 855,50 

   w tym:       

przedsięwzięcia 858 292,50 0,00 858 292,50 

pozostałe 1 888 183,00 -235 620,00 1 652 563,00 

    Deficyt budżetowy 58 668,00 0,00 58 668,00 

       



1. Planowane dochody budżetowe bieżące zwiększone zostały o kwotę 98 068 zł. Zmian dokonano na 
podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na 
realizację zadań zleconych oraz zwiększono plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 
podstawie zrealizowanych kwot w wyższych wartościach niż planowano pierwotnie.  

2. Planowane dochody budżetowe majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 133 000 zł, w sposób 
następujący zmniejszono plan dochodów o wysokość dotacji w kwocie 228 000 zł przeznaczonej na 

dofinansowanie  z budżetu państwa zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 358032T Balbinów - Przeuszyn”  
w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w związku z rezygnacją z realizacji ze względu 
na wysokość wartości poprzetargowej,  zwiększono plan o 95 000 zł w związku z wpływem do budżetu 
środków z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. 

3. Plan wydatków budżetowych zwiększono 10 060 zł w sposób następujący:  zabezpieczono kwotę 7 380 zł na 
zakup oprogramowania do Referatu Finansowego do ewidencji sprzedaży, zakupu i rejestru VAT oraz do 
generowania jednolitego pliku kontrolnego do Ministerstwa Finansów, zwiększono plan wydatków na wpłaty 
do Izby Rolniczej o 280 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku rolnego.  

4. Zmniejszenie planu  wydatków o kwotę 243 000 zł dotyczy odstąpienie od realizacji  zadania „Przebudowy 
drogi gminnej nr 358032T Balbinów - Przeuszyn oraz zmniejszenia planu na zakup przystanków, pozostałe 
zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięcia między działami klasyfikacji oświatowej kwoty 2 400 zł w 
związku z bieżącą realizacją budżetu. 

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

6. Zmiany powyższe nie wpłynęły na wysokość nadwyżki budżetowej. 
7. 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.  


