UCHWAŁA NR XII/101/10
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 10 marca 2020 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/88/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:
1) Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu,
która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie
określone w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Kamiennik

Objaśnienia zmian dokonanych w dniu 10 marca 2020 roku w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2020 – 2028
Zgodnie z art 226 ust. 2a

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2028 (załącznik Nr 1 oraz w przedsięwzięciach
(załącznik nr 2). Wprowadzone w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków 2020 roku
zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli, uwzględniając tylko pozycje zmieniane.

L.p.

Wyszczególnienie

1

2

1.

2.

Dochody ogółem:
Dochody bieżące, w tym:
z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące
Wydatki ogółem:
Wydatki bieżące

Zwiększenie
3

Zmniejszenie

Ogółem

4

5

24 155,00
24 155,00

0
0

24 155,00
24 155,00

24 155,00

0

24 155,00

109 405,00
24 155,00

0
0

109 405,00
24 155,00

2.1.1.

Wydatki na wynagrodzenia i składki

21 000,00

0

21 000,00

2.1.2.

Dotacje na zadania bieżące
Wydatki majątkowe
Zadania inwestycyjne
Wynik budżetu
Rozchody
Spłaty kredytu

3 155,00
85 250,00
85 250,00
0
0
0

0
0
0
-85 250,00
-85 250,00
-85 250,00

3 155,00
85 250,00
85 250,00
-85 250,00
-85 250,00
-85 250,00

3.
4.

Zmiany wprowadzone w budżecie roku bazowego 2020, wpłynęły na zwiększenie dochodów ogółem
o kwotę 24 155,00 zł, zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 109 405,00 zł
oraz zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 85 250,00 zł. Dokonana zmiana budżetu wpłynęła
także na wielkość wyniku budżetu (różnica między dochodami a wydatkami), który ukształtował się
na poziomie (-) 1 451 316,00 zł. Przed zmianą planowany deficyt wynosił (-) 1 366 066,00 zł.
Konsekwencją zmian dokonanych w 2020 roku jest zmiana wielkości wyżej wymienionych grup
dochodów i wydatków rozchodów w kolejnych latach prognozy następujących po 2020 roku, a także
zmniejszenie poziomu kwoty długu.
W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2028 - wprowadzono następujące
zmiany :
1. w pozycji wydatków bieżących na projekty i zadania realizowane z udziałem środków RPO:
- wprowadzono limity wydatków na 2020 rok dla projektu pn.: „Nowa jakość edukacji w gminach
Kamiennik i Pakosławice” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kamienniku oraz Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wielkich, w związku z przyznaniem dodatkowych środków.

2. w pozycji wydatków majątkowych na projekty i zadania pozostałe:
- zmieniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań w 2020 roku dla zadania
pn. ” Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki,
3. w kolumnach nr 7 i nr 8 dostosowano poziom środków wydatkowanych w latach poprzednich
do zgodności z poziomem rzeczywistego wykonania w 2019 roku.
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań na koniec 2020 roku i dalszych lat
objętych prognozą

Lata prognozy
Ocena spełnienia warunku uchwalenia
budżetu z art. 243 uofp TAK / NIE
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