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Objaśnienie do Zarządzenia Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Pacyna z dnia 18.09.2019r. 

 

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pacyna na lata 2019-2025. 

I Załącznik nr 1 

1) W wierszu obejmującym dane 2019 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i 

wydatków zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej na 2019 rok wprowadzonymi w okresie 

po ostatnich zmianach WPF tj. po 23.07.2019r. 

a) W zakresie planu dochodów: 

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 157.053,94 zł  i wynoszą 13.591.575,30 zł 

w tym: 

            dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 157.053,94 zł w tym: 

 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły 

się o  kwotę 119.769,00 zł; 

b) W zakresie planu wydatków: 

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 157.053,94 zł i wynoszą 13.319.979,67 zł 

w tym; 

            wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 157.053,94 zł z czego: 

 wydatki na wynagrodzenia zmniejszyły się o kwotę 2.322,75 zł; 

 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 

terytorialnego zwiększyły się o kwotę 11.490,14 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  0,05 % i wynosi 4,19 %.  
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d)  W rubryce 9.3 wprowadzono kwotę w wysokości 46.370,03 zł  zobowiązań 

wymagalnych określonych dla naszej Gminy przez ZGRP na dzień 30.06.2019r. w 

związku z przekazanym zadaniem własnym Gminy do realizacji przez Związek z 

zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co spowodowało 

ostatecznie zwiększenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań w roku 

2019 o 0,29% do 4,53%. 

e)    Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań uległ zmianie w okresie objętym prognozą 

obejmującym lata 2020-2022 i tak: 

- dla roku 2020 zmniejszył się o 0,02% i wynosi 7,70%; 

- dla roku 2021 zmniejszył się o 0,02% i wynosi 8,08%; 

- dla roku 2022 zmniejszył się o 0,02% i wynosi 8,43%. 

 

 


