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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr L/499/2018 Rady Gminy Masłów 

z dnia 21 czerwca 2018 roku 

 

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2018 - 2028. 

 

Uwagi ogólne: 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028 przyjętej uchwałą Rady Gminy 

Masłów Nr XLIV/438/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, urealniono prognozowane dochody 

i wydatki w 2018 i 2019 roku oraz wprowadzono zmiany informacji uzupełniających i zmiany 

w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany planu nie spowodowały zmiany deficytu 

budżetowego.  

 

Dochody / Wydatki: 

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze 

zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy w 2018 roku. W 2019 roku zmiany planu 

dochodów i wydatków majątkowych wynikają z potrzeby przesunięcia terminu przekazania 

dotacji przez Powiat Kielecki na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci ścieżek 

rowerowych w Gminie Masłów” z 2018 roku na 2019 rok, co spowodowane jest zmianą 

harmonogramu realizacji zadania. 

 

Przedsięwzięcia: 

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej wprowadzono nw. zmiany: 

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych, w tym: 

1.1.1 wydatki bieżące: 

1.1.1.6 Na zadaniu „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w 

Gminie Masłów - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” zwiększono łączne 

nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 w związku z aktualizacją 

klasyfikacji kosztów (przesunięto środki z wydatków majątkowych na wydatki bieżące). 

1.1.2. wydatki majątkowe: 

1.1.2.4 Na zadaniu „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego” zmniejszono limit wydatków roku 2018, zwiększono limit wydatków roku 2019 

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.   

1.1.2.6 Na zadaniu „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w 

Gminie Masłów - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” zmniejszono łączne 

nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 w związku z aktualizacją 

klasyfikacji kosztów.  

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 

1.2), w tym: 

1.3.1 wydatki bieżące: 

1.3.1.11 Wprowadzono nowe zadanie z realizacją w latach 2018 - 2019 pn. „Podział działek 

oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 114/3; 114/6; 114/10, położonych w obrębie 
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geodezyjnym Barcza - sprzedaż działek” na którym wyodrębniono limit wydatków roku 

2019, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 

1.3.2 wydatki majątkowe: 

1.3.2.10 Na zadaniu pn. „PB i przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1045 w Mąchocicach 

Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do „Zakaniowa” (dł. ok. 1250 mb) - poprawa 

stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach” zwiększono łączne nakłady 

finansowe, limit wydatków roku 2018 i limit zobowiązań w związku z wystąpieniem robót 

dodatkowych. 

1.3.2.11 Na zadaniu pn. „Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 

ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach - poprawa bezpieczeństwa na drogach” zwiększono 

łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2018 i limit zobowiązań w związku z 

rozstrzygnięciem przetargu. 

 

Przychody. 

Nie uległ zmianie plan przychodów.  

 

Rozchody. 

Nie uległ zmianie plan rozchodów.  

 

Wynik budżetu 

W wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu.  

 

 

 


