
Objaśnienie do Uchwały Nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia  20.12.2013r. 

 

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pacyna na lata 2013-2019. 

 

I Załącznik nr 1 

W wierszu obejmującym 2013 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków 

zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2013 rok wprowadzonymi  Uchwałą                     

Nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy z dnia 20.12.2013r.  

a) W zakresie planu dochodów: 

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 136.671,45 zł   

w tym: 

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 61.501,45 zł 

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 75.170,00 zł 

 

b) W zakresie planu wydatków: 

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 136.671,45 zł 

w tym; 

 wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 136 671,45 zł z czego: 

wydatki na wynagrodzenia zmniejszyły się o kwotę 171,54 zł 

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększyły się o kwotę 5.177,53 zł 

wydatki objęte limitem art. 266 ust. 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 33.252,45 zł 

 

 

c) W zakresie wskaźników wynikających z art. 169/170: 

- zmniejszył się wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów o 0,45 % do 33,07 % 

- zmniejszył się wskaźnik spłat zobowiązań do dochodów ogółem o 0,18% do 13,59%  

 

 

W wierszu obejmującym informację na 2014 rok zwiększono plan dochodów bieżących i 

wydatków bieżących o kwotę 161.701,28 zł przypadającą na wydatki planowane w 2014 roku 

na realizację  projektu „Przedszkole Przyszłości”. 

 

W wierszu obejmującym informację na 2015 rok zwiększono plan dochodów bieżących i 

wydatków bieżących o kwotę 80.655,14 zł przypadającą na wydatki planowane w 2015 roku 

na realizację  projektu „Przedszkole Przyszłości”. 

 

 



II. Załącznik nr 2 

Wprowadzono nowy projekt pn. „Przedszkole Przyszłości” z działania 9.1 podziałanie 9.1.1 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, które będzie 

realizowane w okresie 01 grudzień 2013 do 30 czerwiec 2015. Łączne nakłady finansowe na 

to zadanie wynoszą 275.608,87 zł w tym: 

- limit na 2013 rok wynosi – 33.252,45 zł 

- limit na rok 2014 wynosi – 161.701,28 zł 

- limit na rok 2015 wynosi – 80.655,14 zł 

 


