
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 
 

Uchwałą Nr 244/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęto wieloletnią prognozę 

finansową. 

W 2018 roku zaktualizowano plan wydatków i plan przychodów na podstawie Uchwały Rady Gminy 

Janów z dnia 06.02.2018 roku: 

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7 448,71 zł 

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 381 000,00 zł , 

- przychody budżetu zwiększono o kwotę 388 448,71 zł , 

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 7 448,71 zł, 

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 381 000,00 zł. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku zaktualizowano kwoty limitów na wydatki bieżące i 

majątkowe. 

 

 W wykazie przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących w przedsięwzięciu pn. "Nowa 

jakość wychowania przedszkolnego w gminie Janów – utworzenie 25 nowych miejsc w Złotym 

Potoku" w 2018 roku kwotę 167 395,00 zł zastąpiono kwotą 174 843,71 zł (zmiany dotyczą 

zwiększenia kwoty realizowanego przez Przedszkole Złoty Potok projektu). 

W wykazie przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych wprowadzono w 2018 roku 

przedsięwzięcie pn. "Budowa przedszkola w Złotym Potoku" w kwocie 381 000,00 zł. 

Inwestycja ta pierwotnie miała zostać zakończona w 2017 roku, jednak główny wykonawca inwestycji 

poinformował Gminę Janów o konieczności wykonania dodatkowych drzwi w związku z otrzymanym  

Postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z 

dnia 27 października 2017 r. Nie były one ujęte w dokumentacji projektowo – wykonawczej. 

Postanowienie to nakazuje wykonanie dodatkowych drzwi, których montaż jest niezbędny w celu 

dopuszczenia obiektu do użytkowania. Nie są to drzwi typowe, w związku z tym muszą wykonane na 

specjalne zamówienie, co wydłużyło czas realizacji inwestycji do 2018 roku. 

W wykazie przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących i majątkowych zaktualizowano kwoty 

limitów zobowiązań. 

 


