Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/36/2013
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 28.06.2013r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUCZEWSKO NA LATA 2013-2016
Wprowadzone zmiany w Uchwale Rady Gminy Kluczewsko Nr XVII/50/2012 z dnia
28 grudnia 2012 roku dotyczą :

W załączniku Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa "
1. Dochody zwiększa się o kwotę 409 138,17 zł. na podstawie decyzji o przyznaniu dotacji
celowych z budŜetu państwa na zadania własne i zlecone, co wpłynęło na wzrost wydatków
bieŜących jednostki.
Łącznie dochody na dzień 28 czerwca 2013 roku wynoszą 15 335 370,42 zł., w tym dochody
majątkowe wynoszą 241 100,00 zł.
2. Wydatki bieŜace zwiększa się 367 090,00 zł. a wydatki majątkowe zwiększa się
o kwotę 42 048,17 zł.
Łącznie wydatki zwiększa się o kwotę 409 138,17 zł. i na dzień 28 czerwca 2013 roku wynoszą
15 894 889,60 zł., w tym wydatki majątkowe wynoszą 2 561 048,17 zł.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"
Niewykorzystane środki niewygasające w kwocie 155 898,17 zł. zwiększają limit wydatków do
poniesienia w 2013 roku na nastepujące przedsięwzięcia:
- "Opracowanie dokumentacji i budowa brakujacej części kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Pilczyca - kwota 44 398,17 zł.;
- "Remont jazu na rzece Czarna Włoszczowska w km 6+800" - kwota 50 000,00zł., przy
jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów na tą inwestycję o 100 000,00 zł.
Łączne nakłady na w/w przedsięwziecie nie przekroczą kwoty 400 000,00 zł. przy planowanych
nakładach 500 000,00 zł.
-" Opracowanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobromierzu kwota 61 500,00 zł.
Ponadto zwiększa się limit na wydatki w 2013 roku z tytułu:
- przesunięcia realizacji wydatków w projekcie pn: " Świętokrzyscy Liderzy Administracji "
o kwotę 3 500,00 zł.
- zabezpiecza się środki na utrzymanie świetlicy w Komornikach, wyremontowanej przy udziale
środków europejskich - o kwotę 5 000,00 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami wprowadza dochody i wydatki za okres
od 27 kwietnia 2013 do dnia 28 czerwca 2013 roku i doprowadza do zgodności ze wszystkimi
wielkościami zawartymi w uchwale budŜetowej.

