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                 Załącznik Nr 3   

             do uchwały Nr XXXI/210/17 

                        Rady Gminy Kodrąb 

                                        z dnia 7 września 2017 r. 

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb 

na lata 2017 – 2025 

 

Zmiany zostały dokonane zgodnie z: 

 zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 lipca 2017 roku     

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, 

 uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 7 września 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 i majątkowych po otrzymaniu decyzji z Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi na dotację w ramach refundacji Funduszu Sołeckiego w kwocie 

82.663,94 zł, a także dotacje na zasiłki stałe, okresowe i dożywianie dla podopiecznych z 

GOPS w ogólnej wysokości 30.017,00 zł. Zmiany dotyczą także dochodów z tytułu środków 

pozyskanych przez PSP w Kodrębie z PGE S.A. z/z w Bełchatowie w kwocie 25.000,00 zł  

z przeznaczeniem na remont korytarza w PSP. 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 17.162.942,72 zł, dochodów majątkowych po 

zmianach wynosi 329.734,78 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 17.492.677,50 

zł. 

2. WYDATKI: 

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

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

nowych zadań inwestycyjnych: remont budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy  

w Kodrębie o wartości 45.000,00 zł, termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie – wartość 

dokumentacji 25.000,00 zł oraz termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie – wartość 

dokumentacji 11.000,00 zł. Źródłem finansowania powyżej wymienionych zadań są środki     

z rezerwy planu na zadaniu Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie; 

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 19.263.454,63 zł, w tym wydatki majątkowe 

2.381.000,00 zł, wydatki bieżące 16.882.454,63 zł. 
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3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o 45.000,00  zł w związku 

ze zmianami w budżecie;  

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

kwotę 36.000,00 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych na 2017 r.  

4. ZMIANY w latach 2018 – 2025: 

W związku ze zmianami w budżecie w 2017 roku dokonuje się także zmian w kolejnych 

latach WPF. 

Zmiany dotyczą: 

- w latach 2018 - 2020 dokonano zmian w kwotach wydatków, w tym wydatków 

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

Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie oraz Termomodernizacja budynku GCI    

w Dmeninie. 

- w 2018 r. dokonano także zwiększenia środków finansowych na zadaniu Remont sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie o kwotę 

100.000,00 zł, ponieważ po rozstrzygnięciu przeprowadzonego postępowania przetargowego, 

okazało się, iż środki zabezpieczone w budżecie gminy na ten cel, nie są wystarczające. 

Gmina pozyskała na to zadanie dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 316.000,00 zł i do 

momentu podpisania umowy, zabezpiecza plan z własnych środków. 

- w związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w przychodach: na zadania 

Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie i Termomodernizacja budynku GCI  

w Dmeninie gmina zaplanowała kredyty bankowe, a w dalszej kolejności zostaną złożone 

wnioski o dofinansowanie tych zadań ze środków unijnych; 

- w latach 2018 – 2025 zmianie uległa też kwota rozchodów i kwota długu,  

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

- wprowadzono w Limit 2017  - 2020 nowe zadania inwestycyjne: 

1. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie: Limit 2017 w kwocie 11.000,00 zł; 

Limit 2019 w kwocie 600.000,00 zł; 

2. Termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie Limit 2017 w kwocie 25.000,00 zł; Limit 

2020 w kwocie 700.000,00 zł; 

- dokonano zwiększenia planu w Limit 2018 o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu Remont sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie, po 

przeprowadzonym i rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Do momentu podpisania 

umowy na dotację z Ministerstwa Sportu, środki finansowe przesunięto z zadania Budowa 
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kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie. 


