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Objaśnienie do Uchwały Nr XXVII/156/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 14.09.2018r. 

 

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pacyna na lata 2018-2025. 

 

I Załącznik nr 1 

 

1) W wierszu obejmującym dane 2018 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i 

wydatków zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2018 rok wprowadzonymi w okresie 

po 13.08.2018r.  

a) W zakresie planu dochodów: 

 zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 77.916,60 zł  i wynoszą 13.018.105,61 zł 

w tym: 

           - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 77.916,60 zł w tym: 

 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły 

się o kwotę 77.916,60 zł; 

 

b) W zakresie planu wydatków: 

zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 157.916,60 zł i wynoszą 13.126.904,51 zł 

w tym; 

          -  wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 152.916,60 zł z czego: 

 wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 17.000,00 zł; 

- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5.000,00 zł z czego: 

 nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 5.000,00 zł. 

 

c) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań 

Zmianie uległ wskaźnik, o których mowa w art. 243 u.o.f.p w zakresie planowanej 

łącznej kwoty spłat zobowiązań tj.  zmniejszył się o  0,02 % i wynosi 3,68 %. 

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań pozostał bez zmian. 
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d) Zmianie uległ planowany wynik budżetu na 2018 rok w związku z wprowadzonymi do 

przychodów wolnymi środkami w kwocie 80.000,00 zł. Aktualnie planowany jest 

deficyt budżetu w kwocie 108.798,90 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami 

budżetowymi za 2017 rok. 

e) Zwiększyła się kwota przychodów o kwotę 80.000,00 zł  i wynosi 502.798,90 zł tytułem 

wolnych środków budżetowych za 2017 rok. 

 

II Załącznik nr 2 

 

Zmianie uległ limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „ Budowa rekreacyjnego placu dla 

dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy” w związku z zawartą umową na wykonanie 

zadania nr 2004.52.2018 z firmą  MAPEIS P. Brzeziński z Płocka. 


