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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr III/33/2018 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 grudnia 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 latach 2018 i 2019. Wprowadzono zmiany informacji uzupełniających i zmiany 

w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu 

budżetowego w 2018 i 2019 roku.  

 

Dochody / Wydatki: 

W 2018 roku wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków bieżących oraz 

majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Wprowadzone  

zmiany w planie dochodów i wydatków w roku 2019, wynikają z przesunięcia terminów 

realizacji przedsięwzięć wieloletnich.  

 

Przedsięwzięcia: 

Rada Gminy postanawia o zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia pn. „Pomoc finansowa w 

realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi 

powiatowej 0135T na odcinku od ul. Podklonówka  w Masłowie Pierwszym do skrzyżowania 

z drogą gminną nr 344002T w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych o dł. ok 1100 mb.)”, 

współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania – poprawa bezpieczeństwa na 

drogach”. Zadanie zostało wykonane przez Powiat Kielecki przy współfinansowaniu z dotacji 

z budżetu państwa. 

 

Ponadto 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: 

1.1.1.7 Na zadaniu pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej” zmniejszono limit 

wydatków roku 2018, zwiększono limit wydatków roku 2019 w związku z przesunięciem 

terminu realizacji. 

1.1.1.12 Na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy 

Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” zmniejszono limit 

wydatków roku 2018, zwiększono limit wydatków roku 2019, zmniejszono łączne nakłady 

finansowe i limit zobowiązań w związku aktualizacją kosztów. 

1.1.2. wydatki majątkowe: 

1.1.2.7 Na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy 

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

zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w związku z aktualizacją kosztów. 
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1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1       

i 1.2), w tym: 

1.3.2 wydatki majątkowe: 

1.3.2.2. Na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka”, w formie 

opracowania dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach” zmniejszono 

limit wydatków roku 2018, zwiększono limit wydatków roku 2019 w związku z wydłużeniem 

terminu realizacji zadania. 

1.3.2.4 Na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)”, w formie opracowania 

dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach” zmniejszono limit 

wydatków roku 2018, zwiększono limit wydatków roku 2019 w związku z wydłużeniem 

terminu realizacji zadania. 

1.3.2.5 Na zadaniu pn. „Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Wykonanie chodnika 

jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w 

Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap 

III (dł. ok. 900mb)”, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania - poprawa 

bezpieczeństwa na drogach” zmniejszono limit wydatków roku 2018 oraz łączne nakłady 

finansowe w związku z niższym kosztem wykonania zadania. 

 

Przychody. 

Uległ zmianie plan przychodów: 

‒ w roku 2018 zwiększony został plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 80.000,00zł, 

‒ w roku 2019 zwiększony został plan przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, o kwotę 180.000,00zł. 

 

Rozchody. 

Uległ zmianie plan rozchodów w 2018 roku. Zwiększone zostały rozchody z tytułu pożyczki 

udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej o kwotę 180.000,00zł. 

 

Wynik budżetu 

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu: 

‒ w roku 2018 zmniejszony został deficyt, o kwotę 100.000,00zł, 

‒ w roku 2019 zwiększony został deficyt, o kwotę 180.000,00zł. 

 


