
Załącznik Nr 3 

 do Uchwały Nr 116/XXVIII/2016 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  

z dnia 28.12.2016 r. 

 

 

OBJAŚNIENIA 

do projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Piława Górna  

 
1. W załączniku Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piława Górna” 

dostosowano kwoty zawarte w WPF do aktualnego poziomu planowanych dochodów  

i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz długu jst, zgodnie 

z  art. 229 ustawy o finansach publicznych.  

 

2. W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:  

Dostosowano łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limit zobowiązań w zadaniach 

kontynuowanych w latach 2017-2020. 

 

3. Obliczone relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi spełniają 

wskaźnik określony w artykule 243 ufp - nie przekraczają dopuszczalnego poziomu. 

 

4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu: 

- po stronie dochodów o kwotę      515 560,00 zł, 

- po stronie wydatków o kwotę        52 212,00 zł,   

i wynosi: 

- dochody 21 532 606,78 zł 

 bieżące 20 077 144,78 zł  

 majątkowe        1 455 462,00 zł 

- wydatki  21 377 122,78 zł 

 bieżące 18 620 569,78 zł  

 majątkowe        2 756 553,00 zł 

 

5. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 155 484 zł. 

 

6. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości 863 348 zł zgodnie  

z Załącznikiem Nr 4 z tytułu: 

a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu        10 000 zł, 

b) wolnych środków z lat ubiegłych,  

o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp          853 348 zł, 

 

7. Ustala się rozchody budżetu Gminy w łącznej wysokości 1 018 832 zł, zgodnie z 

Załącznikiem Nr 4 z tytułu: 

a) spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie   109 150 zł, 

b) spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie      909 682 zł, 

z tego:  

 - Bank Ochrony Środowiska SA Wrocław   26 536 zł 

 - PEKAO SA Legnica   136 000 zł 

 - Getin Noble Bank SA Warszawa  516 700 zł 

 - Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 230 446 zł. 


