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Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr 222/XXXVI/13  

Rady Gminy Janów  

z dnia 8  października 2013 r.  

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY 
FINANSOWEJ  

Zmiany dotyczą zmian w przedsięwzięciach - wydatki bieżące, wydatki majątkowe.  

W wykazie przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących zmieniono wydatki bieżące 
w przedsięwzięciu pn. "Samoocena CAF – profesjonalizacja JST" realizowane w latach 2013-2014. 
W 2013 roku kwotę 35 500,00 zł zastąpiono kwotą 27 500,00 zł (łączne nakłady finansowe oraz limit 
zobowiązań zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł).  

W wykazie przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych zmieniono wydatki majątkowe 
w przedsięwzięciu pn. "Samoocena CAF – profesjonalizacja JST" realizowane w latach 2013-2014. 
W 2013 roku kwotę 6 000,00 zł zastąpiono kwotą 26 955,00 zł (łączne nakłady finansowe oraz limit 
zobowiązań zwiększono o kwotę 20 955,00 zł).  

W wykazie przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych zmieniono wydatki majątkowe 
w przedsięwzięciu pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region 
częstochowski" . W 2013 roku usunięto kwotę 12 132,00 zł. w 2014 roku dopisano kwotę 188 763,00 
zł (łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono do  kwoty 188 763,00 zł - pismo Nr 
BFE.042.5.1.2013 Urzędu Miasta Częstochowy).  

W wykazie przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących zmieniono wydatki bieżące 
w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego". W 2014 roku 
dopisano kwotę 50 000,00 zł (łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 
50 000,00 zł).  

W 2013 roku zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe na dzień 
08.10.2013 roku. Na dzień 08.10.2013 roku dokonano następujących zmian:  

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 141 008,77 zł (Zarządzenie Nr 438/2013, Zarządzenie Nr 
445/2013, Zarządzenie Nr 462/2013, Uchwała Nr 220/XXXVI/2013, Uchwała Nr 
221/XXXVI/2013),  

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 9 495,26 zł (Zarządzenie Nr 459/2013, Uchwała Nr 
221/XXXVI/2013 ),  

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20 955,00 zł (Uchwała Nr 220/XXXVI/2013, Uchwała Nr 
221/XXXVI/2013),  

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 735,51 zł (Uchwała Nr 221/XXXVI/2013),  

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 165 390,00 zł (Zarządzenie Nr 438/2013, Zarządzenie Nr 
452/2013, Zarządzenie Nr 445/2013, Zarządzenie Nr 462/2013, Uchwała Nr 220/XXXVI/2013),  

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 39 492,00 zł (Zarządzenie Nr 452/2013,  Zarządzenie 
457/2013, Zarządzenie 459/2013, Zarządzenie 464/2013, Uchwała Nr 221/XXXVI/2013),  

- wydatki majątkowe zwiększono o 59 055,00 zł (Zarządzenie Nr 452/2013,  Zarządzenie 457/2013, 
Zarządzenie Nr 464/2013, Uchwała Nr 221/XXXVI/2013),  

- wydatki majątkowe zmniejszono o 33 220,00 zł (Zarządzenie Nr 452/2013),  

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26 497,00 zł 
(Zarządzenie Nr 455/2013, Uchwała Nr 220/XXXVI/2013),  
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- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczabne o kwotę 8 392,00 zł 
(Zarządzenie 459/2013, Zarządzenie 464/2013),  

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 
o kwotę 12 955,00 zł (Uchwała Nr 220/XXXVI/2013),  

- dochody bieżące i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł (Uchwała Nr 
221/XXXVI/2013,  

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 12 955,00 zł (Uchwała Nr 220/XXXVI/2013),  

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 20 955,00 zł (Uchwała Nr 220/XXXVI/2013, Uchwała 
Nr 221/XXXVI/2013).  

W 2014 roku zaktualizowano kwoty wydatków objętych limitem (bieżące i majątkowe). 


