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            Załącznik Nr 3   

        do uchwały Nr XXVII/179/17 

                  Rady Gminy Kodrąb 

                                  z dnia 10 marca 2017 r. 

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb 

na lata 2017 – 2025 

 

Zmiany zostały dokonane zgodnie z: 

 zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 17 lutego 2017 roku              

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, 

 uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 marca 2017  roku w sprawie zmian       

 w budżecie Gminy Kodrąb na 2017 rok. 

 

W planie budżetu na 2017 rok dokonano następujących zmian: 

1. DOCHODY: 

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu ostatecznych kwot decyzji z 

Urzędu Wojewódzkiego na dotacje oraz decyzji z Ministerstwa Finansów na subwencje i 

udziały  

z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok.  

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 206.604,00 zł. 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 16.677.604,00 zł, dochodów majątkowych po 

zmianach wynosi 300.000,00  zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 16.977.604,00 

zł. 

2. WYDATKI: 

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach i 

subwencjach oraz wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2016 rok, z częściowym 

przeznaczeniem na wydatki bieżące, m.in. na remonty dróg gminnych, stypendia szkolne dla 

uczniów, oświetlenie uliczne, remonty budynków komunalnych gminy itp. 

2) dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu 

wolnych środków i częściowym przeznaczeniem ich na inwestycje. 

Zwiększono plan na zadaniu Remont sali gimnastycznej w budynku ZSzG w Kodrębie o 

kwotę 100.000,00 zł. 

Poza tym dokonano rozdzielenia zadania Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Dmenin (dokumentacja techniczna), na trzy zadania, zgodnie z 
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wykonaną dokumentacją techniczną i złożonym wnioskiem na pozyskanie środków unijnych. 

W ramach w.w. zadania powstały: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z 

przyłączami w Dmeninie, Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie i Przebudowa stacji 

wodociągowej w Klizinie. Wydatki w 2017 roku na te zadania wynoszą ogólnie 325.000,00 

zł.  

Ponadto wprowadzono zadanie: Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej w budynku 

ZSzG w Kodrębie w związku z zaistniałą awarią. Koszt wynosi 18.000,00 zł. 

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 18.478.381,13 zł, w tym wydatki majątkowe 

1.893.000,00 zł, wydatki bieżące 16.585.381,13 zł. 

 

3. PRZYCHODY: 

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 600.777,13 zł - środki te pochodzą  

z wprowadzenia do budżetu części wolnych środków - wyniku 2016 roku   z przeznaczeniem 

na pokrycie deficytu roku 2017. 

Kwota przychodów po zmianach wynosi 2.308.328,13 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 

1.307.551,00 zł. 

 

4. KWOTA DŁUGU: 

W związku ze zmianami w przychodach zmianie ulega też kwota długu w 2017 r., która po 

zmianie wynosi  2.161.852,28 zł. 

 

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 16.875,78 zł w związku     

ze zmianami w dotacjach, oświacie i GCI;    

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł;       

3) dokonano zwiększenia  w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 170.000,00 zł oraz       

w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 223.000,00 zł, w związku ze zmianami          

w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 r. 

4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększenie              

w ramach wydatków majątkowych plan o kwotę 275.000,00 zł; 

6. ZMIANY w latach 2018 - 2025: 

W związku ze zmianami w budżecie w 2017 roku, a także wprowadzeniem do WPF 

wykonania budżetu za 2016 rok, w tym także wyniku finansowego – wolnych środków,  

dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF. 
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Zmiany dotyczą:  

- w latach 2018 -2025 dokonano zwiększenia kwot wydatków, w tym wydatków 

majątkowych w związku z wprowadzeniem do WPF i wykazu przedsięwzięć wartości 

kosztorysowych,        na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej, na zadaniach: 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie,  Budowa 

oczyszczalni ścieków w Dmeninie, Przebudowa stacji wodociągowej w Klizinie i Budowa 

świetlicy wiejskiej           

w miejscowości Lipowczyce, 

- 2018 w roku, przychody z tytułu kredytów i pożyczek, zostały zwiększone o kwotę 

1.097.000,00 zł, a w 2019 roku o kwotę 1.028.000,00 zł. Przychody te zaplanowano, jako 

źródło finansowania zadań związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków                  

w Dmeninie, 

- w związku z powyższymi zmianami w przychodach w latach 2018 – 2025 zmianie uległa 

też kwota rozchodów i kwota długu,  

- w latach 2018 - 2019 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych, a tym samym 

objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: 

- w 2018 r. o kwotę 1.097.000,00 zł, 

- w 2019 r. o kwotę 1.028.000,00 zł, 

a także dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1.000.000,00 zł. 

Zmian w tych wydatkach dokonano w kategorii wydatków majątkowych kontynuowanych. 

        

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

- wprowadzono wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016 r. do kolumny: Łączne 

nakłady inwestycyjne, które zostały zwiększone ogólnie o kwotę 1.342.089,68 zł, 

- w wykazie przedsięwzięć dokonano rozdzielenia zadania Budowa oczyszczalni ścieków       

i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin (dokumentacja techniczna), na trzy zadania, 

zgodnie  z wykonaną dokumentacją techniczną i złożonym wnioskiem na pozyskanie 

środków unijnych, 

- wprowadzono w Limit 2017  - 2019 nowe zadania inwestycyjne: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie: Limit 

2017 w kwocie 20.000,00 zł, Limit 2018 w kwocie 1.000.000,00 zł, Limit 2019 w kwocie 

2.028.000,00 zł, 

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie: Limit 2017 w kwocie 285.000,00 zł, Limit 

2018 w kwocie 1.000.000,00 zł, 
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3. Przebudowa stacji wodociągowej w Klizinie: Limit 2017 w kwocie 20.000,00 zł, Limit 

2018 w kwocie 148.000,00 zł, 

- usunięto w Limit 2017 – 2020 zadanie Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Dmenin (dokumentacja techniczna), 

- w Limit 2018, w związku z wykonaną dokumentacją techniczną, dokonano zmian na 

zadaniach: 

1. Budowa świetlicy wiejskiej  w miejscowości Lipowczyce – Limit 2018 w kwocie 

316.000,00 zł, 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 112256E Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży w 

kwocie 203.000,00 zł. 

 

 

               

 

 


