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Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr XXVIII/188/17 

Rady Gminy Kodrąb 

z dnia 4 maja 2017 r. 

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb 

na lata 2017 – 2025 

 

Zmiany zostały dokonane zgodnie z: 

 zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2017 roku              

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, 

 zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 kwietnia 2017 roku              

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, 

 uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 4 maja 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 decyzji z Urzędu Wojewódzkiego     

w Łodzi na dotacje: stypendia szkolne dla uczniów i podatek akcyzowy dla rolników  oraz 

decyzji z Fundacji na projekt Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi  314.049,56 zł. 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 16.991.653,56 zł, dochodów majątkowych  po 

zmianach wynosi 300.000,00 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 17.291.653,56 

zł. 

2. WYDATKI: 

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach, oraz 

przesunięciem środków w oświacie; 

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

zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 112263 E Łagiewniki – Zakrzew 

(wartość kosztorysowa zadania wynosi 280.440,64 zł); zwiększono także plan na zadaniu 

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSzG w Kodrębie o kwotę 200.000,00 zł 

(środki pochodzą z wydatków bieżących planu finansowego w ZSzG w Kodrębie); 

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 19.062.430,69 zł, w tym wydatki majątkowe 

2.375.000,00 zł, wydatki bieżące 16.687.430,69 zł. 
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3. PRZYCHODY: 

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 270.000,00 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 2.578.328,13 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 

1.307.551,00 zł. 

4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 170.582,25 zł w związku  

ze zmianami w dotacjach i oświacie;  

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł; 

3) dokonano zwiększenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 200.000,00 zł               

oraz w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 282.000,00 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 planu   

w ramach wydatków majątkowych o kwotę 682.000,00 zł; 

5. ZMIANY w latach 2018 - 2025: 

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

finansowego – wolnych środków,  dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF. 

Zmiany dotyczą:  

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

majątkowych w związku z wprowadzeniem do WPF i wykazu przedsięwzięć zadań: 

Przebudowa drogi gminnej nr 112263 Łagiewniki – Zakrzew oraz Remont sali gimnastycznej 

wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie; 

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

378.000,00 zł. Przychody te zaplanowano, jako źródło częściowego finansowania zadania: 

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie; 

Gmina złożyła wniosek, do Ministerstwa Sportu, o dofinansowanie tego zadania.                

Do momentu podpisania umowy o dotację, źródłem finansowania będzie kredyt bankowy. 

 

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

też kwota rozchodów i kwota długu,  

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

- wprowadzono w Limit 2017  - 2018 nowe zadania inwestycyjne: 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 112263 Łagiewniki – Zakrzew: Limit 2017 w kwocie 
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282.000,00 zł;  

2. Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym                   

w Kodrębie: Limit 2017 w kwocie 400.000,00 zł; Limit 2018 w kwocie 378.000,00 zł; 

 

 

 

               

 

             

 

                                                                                                  

 
 


