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                    Załącznik Nr 3   

              do uchwały Nr IV/15/18 

                         Rady Gminy Kodrąb 

                                         z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb 

na lata 2018 – 2025 

 

Zmiany zostały dokonane zgodnie z: 

 uchwałą Nr XLVI/288/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 października 2018 r.             

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 19 października 2018 roku        

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 października 2018 roku      

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 

 uchwałą Nr XLVII/293/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 listopada 2018 roku             

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 19 listopada 2018 roku            

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 10 grudnia 2018 roku              

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia .... grudnia 2018 roku              

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 

 uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2018 roku  w sprawie zmian              

w budżecie Gminy Kodrąb na 2018 rok. 

       

W planie budżetu na 2018 rok dokonano następujących zmian: 

 

1. DOCHODY: 

1) dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW             

w Łodzi na dotacje m. in.: świadczenie wychowawcze, wspieranie rodziny, zasiłki stałe, 

zasiłki okresowe, świadczenia rodzinne, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, stypendia 

szkolne, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z GOPS.  

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji wynosi 249.719,95 zł. 

Dokonano wpłaty podatku od nieruchomości w kwocie 242.484,00 zł w wyniku 

przeprowadzonej kontroli z Izby Skarbowej w Łodzi. 

2) w ramach dochodów majątkowych gmina dokonała zmniejszenia planu na sprzedaży 

składników majątkowych o kwotę 210.000,00 zł, w związku z brakiem wykonania tych 

dochodów.  

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 18.971.293,60 zł, dochodów majątkowych po 

zmianach wynosi 383.894,10  zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 19.355.187,70 

zł. 

2. WYDATKI: 
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1) dokonano zmian w wydatkach bieżących – zmiany w dotacjach, podatku od nieruchomości 

oraz pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się 

zakończeniem roku budżetowego.  

Dokonano także zmniejszenia wydatków na  obsługę długu o kwotę 15.000,00 zł. 

2) dokonano zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych ogółem o kwotę 284.593,00 zł 

w związku z barakiem wykonania lub rezerwą w planie po przeprowadzonych 

postępowaniach przetargowych. Korekta planu zostaje dokonana także w związku z 

zakończeniem roku budżetowego. 

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 21.216.639,24 zł, w tym wydatki majątkowe 

3.039.384,35 zł, wydatki bieżące 18.177.254,89 zł.    

 

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 

142.669,72 zł w związku ze zmianami w budżecie – zmiany w dotacjach; 

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 267.484,00 zł,         

w związku z zapłatą podatku od nieruchomości i zwiększeniem wydatków na obsługę Rady 

Gminy i administrację; 

3) dokonano zmniejszenia: w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 58.000,00 zł         

i w kolumnie wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 226.593,00 zł w związku ze 

zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r. 

 

4. Spłaty rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: 

Dokonano zmiany w spłatach w związku z zaciągniętymi kredytami w 2018 r. Plan po 

zmianach przedstawia się następująco: 2019 r. - 602.028,00 zł, 2020 r. – 600.000,00 zł,           

2021 r. – 300.000,00 zł i 2022 r. – 300.000,00 zł. 

 

5. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć: 

- dokonano zmian: w Limicie 2018 roku, Limicie 2019 roku i Limicie zobowiązań w związku 

ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r. i zakończeniem roku 

budżetowego. 

 

 

                                                                  

 
 


