
UCHWAŁA NR LXV.419.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021-2035 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII.292.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021 – 2035, z późniejszymi zmianami, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2035” otrzymuje brzmienie zgodne 
z załącznikiem Nr 1 do uchwały; 

2) załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kunów” otrzymuje brzmienie zgodne 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035” otrzymuje brzmienie 
zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV.419.2021 
Rady Miejskiej w Kunowie 
z dnia 10 grudnia 2021 r. 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2021 – 2035. 

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany dokonane w budżecie 
Gminy Zarządzeniami Burmistrza podjętymi w okresie między sesjami i Uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie. 

Dochody ogółem zostały zwiększony o 173 434,20 zł i wynoszą 57 244 279,25 zł, dochody bieżące  wynoszą 
47 077 928,79 zł,  pozostałe dochody zostały zmniejszone o kwotę 1 069 325,00 zł. 

Wydatki ogółem zostały zwiększone o 173 434,20 zł i wynoszą 61 270 637,38 zł, wydatki bieżące zwiększono 
o 378 434,20 zł  i wynoszą 46 199 081,61 zł. Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł. 
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 95 000,00 zł i wynoszą 15 071 555,77 zł. 

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF": 

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące: 

- "Realizacja programu Cyfrowa Gmina" - Nakłady ogółem - 291 930,00 zł. Wydatki w roku 2022 - 
291 930,00 zł; 

- "Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie serwisu strony internetowej oraz strony podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie" - Nakłady ogółem - 16 209,43 zł w tym: 2022 rok - 
12 519,43 zł, 2023 - 1845,00 zł, 2024 - 1845,00 zł. 

2. Zwiększono nakłady na przedsięwzięcia inwestycyjne pn. 

- "Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich" o kwotę 10 000,00 zł; 

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 336007T ulicy Szkolnej w miejscowości Janik, gmina Kunów" o kwotę 
45 000,00 zł 

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: "Zmiana obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec 
poprzez wyłączenie terenów przynależnych do Gminy Kunów oraz poprzez wyłączenie części terenów 
przynależnych do Gminy Ćmielów" - Nakłady ogółem 20 000,00 zł, które zaplanowano do wydatkowania 
w roku 2022.
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Uzasadnienie 

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Kunowie dokonuje zmian w WPF Gminy Kunów na lata 2021 - 2035. 
Zmiany w WPF wynikają z dokonanych zmian w budżecie Gminy zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 
w Kunowie podjętymi w okresie między sesjami i uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 57 244 279,25 zł, dochody bieżące wynoszą  
47 077 928,79 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 17 168 857,32 zł, pozostałe 
dochody 10 240 929,47 zł. Dochody majątkowe 10 166 350,46 zł, w tym z tytułu dotacji na cele inwestycyjne 
9 413 424,93 zł. Plan wydatków jest równy 61 270 637,38 zł, wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 
173 434,20 zł, wydatki bieżące wynoszą 46 199 081,61 zł, wydatki majątkowe 15 071 555,77 zł. 

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 
1535 i 1773) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą 
określać co najmniej: 

- dochody bieżące i wydatki bieżące gminy, 

- dochody majątkowe i wydatki majątkowe gminy, 

- wynik budżetu gminy, 

- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, 

- przychody i rozchody budżetu gminy, 

- kwotę długu gminy, 

- kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane 
przedsięwzięcia. 

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. 

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały. 

Opracował:  

Skarbnik Gminy
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