
Uchwala N r IXJ44120 15 
Rady Gminy w Kazanowie 

z dnia 29.06.2015 roku 

w sprawie: zmian uchwaly Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazan6w na lata 2015-2018 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 fmansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 885. 

z pozn.zm.) Rada Gminy w Kazanowie postanawia , co nast~puje: 

§ 1 

W uchwale Nr V 12012015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia 
WieloJetniej Prognozy Finansowej na lata 20 J5-20 J8 wprowadza sie nast~puj<tce zmiany: 

1) Dokonuje si~ zmiany zapisu §I pkt I uchwaly, kt6ry otrzymuje brzmienie: "Uchwala si~ Wieloletni<t 
Prognoz~ Finansow<t Gminy Kazan6w na lata 2015 - 2019 stanowi<tC't zal<tcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

2)Dokonuje si~ zmiany nazwy zal<tcznika nr I , ktory otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa na 
lata 2015-2019". 

3) Zal<tcznik Nr I - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazan6w na lata 2015 - 2019 do uchwaly 
otrzymuje brzmienie zgodne z zal<tcznikiem nr I do niniejszej uchwaly. 

§2 

l. Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi. 

2.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

/
pmWO~RadY Gm;ny 

pa~l !JJmka 



Objasnienia do uchwaty Rady Gminy w Kazanowie Nr IX/44/2015 z dnia 29.06.2015 

W zwiqzku ze zmianami w budiecie wprowadzonymi: 

- Zarzqdzeniem Nr 24/2015 z dnia 29.05.2015 W6jta Gminy Kazan6w w sprawie wprowadzenia zmian 
w planie doch06w i wydatk6w budzetu, oraz planie finansowym zadan z zakresu administracji rzqdowej 

na rok 2015. 

- Zarzqdzeniem Nr 25/2015 z dnia 12.06.2015 W6jta Gminy Kazan6w w sprawie wprowadzenia zmian 
w planie dochoow i wydatkow budzetu, oraz planie finansowym zadan z zakresu administracji rZqdowej 

na rok 2015. 
- Uchwatq Nr IX/43/2015 z dnia 29.06.2015 Rady Gminy Kazanow w sprawie wprowadzenia zmian 

w 	uchwale budietowej Gminy Kazanow na 2015 rok. 

Dochody ogotem zwiE:ksza siE: 0 kwotE: 304.994,00 zt w tym; 

Dochody biezqce zwiE:ksza siE: 0 kwotE: 191.994,00 zt jest to kwota wynikajqca z tytulu dotacji na zadania 
zlecone i wlasne; 
- zakup podr~cznik6w i (wiczen 28.994,00zl 
- doiywianie 30.000,00 zl 
- usuwanie klesk powodziowych 133.000,00zl 

Dochody majqtkowe kwota 113.000,00 zl z tytulu: 
+ 	wplat ludnosci z tytulu partycypyacji w kosztach budowy sieci 160.000,00zl 
+ 	dotacja z UM 86.000,00zl na przebudowe drogi gminnej 
-	 przenosi sie dotacje na usuwanie klesk powodziowych z paragrafu 6330 do paragrafu 2030 kwot~ 

133.000,00zl. 

Wydatki ogotem zwiE:kszono 0705.716,00 zt z tego : 

biezqce 0 421.867,OO.zt w tym: 

- z tytulu wynagrodzen zwi~ksza si~ 0 26.909A8 zl 

- pozostale wydatki zwi~ksza si~ 0 394 .957,52 zl na 


majqtkowe 0 kwote 1.075.474,00 ztw tym na: 

+ budow~ sieci wodociqgowej rozdzieiczej z przylqczami w m. Wolka Gonciarska, Kowalk6w Kolonia, 

Kowalkow Wies, Borow, D~bniak, Ruda gm. Kazanoww ramach inwestycji "Wodociqg-Wolka Gonciarska" 
kwota 850.000,00zl, 

+ modernizacje dropgi gminnej w m. Zakrzowek Kolonia 103.682,00 zl 
+ termomodernizacja budynku Publiczego Przedszkola i Ochotniczej Straiy POiarnej w Kazanowie przy ul. 

Zwolenskiej 300.000,00 zl 
-	 zmniejsza sie wydatki majqtkowe 0 kwot~ 178.208,00zl i przenosi si~ do dzialu 600 rozdzialu 60078 

paragrafu 4270. 

Do budietu wprowadza sie poiyczk~ dlugoterminowq w kwocie 1.100.000,00 zt w tym 800.000,00zt na 
"Budowe sieci wodociqgowej rozdzielczej z przytqczami w m. Wolka Gonciarska, Kowalkow KoloniaK 
kowalkow Wies, Borow ,D~bniak, Ruda gm. Kazanow w ramach inwestycji "Wodociqg-Wolka Gonciarska". 
300.000,00zl na "Termomodernizacje budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straiy poiarnej 
w Kazanowie". Budiet przed wprowadzeniem poiyczki byt nadwyikowy w kwocie 830.578 zl. Po 
wprowadzeniu do budietu poiyczki wynik budietu przeksztatcit si~ w deficyt w kwocie 269.422.00 zl, 
ktory zostanie pokryty poiyczkq w kwocie 269.422 zl. 

http:269.422.00
http:421.867,OO.zt


Poiyczka w kwocie 800.000zt zostanie sptacona w okresie 4 lat tj . 2016 - 2019 


2016 rok 200.000 zt 

2017 rok 200.000 zt 

2018 rok 200.000 zt 


2019 rok 200.000 zt 

Poiyczka w kwocie 300.000 zt zostanie sptacona w okresie 2016 - 2018 


2016 rok 100.000 zt 

2017 rok 100.000 zt 

2018 rok 100.000 zt 

W roku 2016 zwi~ksza sie dochody bieiqce 0 kwot~ 2s0.000zt z tytutu podatk6w i optat (podatki przez 

ostatnie lata nie by/y podwyiszane) 100.000,oOzt z tytu/u dostawy wody iz tytutu czynszy 0 sO.OOOz/. 

Dochody majqtkowe 0 kwote 50.000 z/ z tytutu sprzedaiy mienia gminy. W roku 2015 jest zlecone 

dokonanie wyceny. 


W roku 2017 dochody zwi~ksza si~ 0 300.000zt w tym bieiqce 0 kwot~ 150.000z/ pozosta/e dochody 

150.000z/ z tytutu dostawy wody, czynszy, op/at targowych, odpady komunalne Dochody majqtkowe 0 


kwote ls0.000zt poniewai gmina posiada duio mienia komunalnego kt6re zostanie sprzedane. 


W woku 2018 dochody zwi~ksza sie 0 kwot~ 300.000z/ w tym bieiqce 0 ls0.000z/ z tytu/u podatk6w i optat 


sO.OOOz/, pozostate dochody 0 50.000zt tj, za doiywainie w przedszkolach, odpady komunalne. 

Dochody majqtkowe z tytutu sprzedaiy mienia komunalnego zwi~kszamy 0 150.000zi. 


Ze wzgl~du na wydtuiony okres sptaty poiyczek dodaje si~ rok 2019. 

Dochody bieiqce w kwocie 14.900.000z/. Do wszystkich dochod6w zachowano wskainik podwyiki okoto 

2,5%, a majqtkowe w kwocie 100.000zt pozyskane z innych ir6det na zadania inwestycyjne. 


Prognoza dtugu 

Poziom zadtuienia wg tytu/6w dtuinych na konie 2015 roku przewiduje si~ w kwocie 1.354.644,00 zt co 

stanowi 8,91% planowanych dochod6w. 

Prognozowany indywidualny wskainik obciqienia budietu Gminy sp/atami zadtuienia w poszczeg61nych 


latach przedstawia si~ nast~pujqco: 


Prognozowany indywidualny wskainik Dopuszczalny maksymalny wskainik 
Lata % zadtuienia /po uwzgl~dnieniu zad/uienia wyliczony wg.art.243/po 

wytqczen/ uwzglednieniu wytqczen/ obliczony w 
oparciu 0 wykonanie roku 

poprzedzajqcy rok budietowy 

2015 % 3,07 6,87 

2016 % 3,07 5,20 

2017 % 2,79 4,31 

2018 % 2,14 3,74 

2019 % 1,37 4,11 

Jak wynika z powyzszych danych prognozowane obciqienie budietu obstugq zadtuzenia w latach 

2015-2019 ksztattuje si~ poniiej dopuszczalnego wskainika . ( 

przeWOdni~~dY Gminy 

Pawet ~ amka 




