
Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XLI/319/13 Rady Gminy Masłów
z dnia 28 listopada 2013 roku

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Masłów na lata 2013 - 2025.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej  prognozie finansowej na lata  2013 -  2025 przyjętej  uchwałą Rady Gminy
Masłów  Nr  XXVIII/203/12  z  dnia  20  grudnia  2012  roku,  wprowadzono  zmiany  kwot
dochodów  i  wydatków  planowanych  w  roku  2013  i  w  2014,  w  związku  ze  zmianami
wprowadzonymi  w  budżecie  Gminy  oraz  przyjęciem  do  realizacji  w  2013  i  2014  roku
nowych zadań inwestycyjnych. 

Dochody:

W 2013  roku  dokonano  zmiany  planowanych  kwot  dochodów  bieżących,  w  związku  z
otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy oraz
uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez szkoły.  Zwiększono dochody majątkowe w
2014 roku w związku z planowaną do pozyskania dotacją celową na realizację zadania pn.
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów” w kwocie 369.854zł. i
zadania pn. „PB i budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w
kwocie 243.903zł.

Wydatki:

Dokonano zmiany kwot wydatków bieżących i  majątkowych planowanych w roku 2013 i
2014  roku  w  związku  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  budżecie  Gminy  oraz  zmianami
dotyczącymi realizacji przedsięwzięć wieloletnich. 

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej, wprowadzone zostały zmiany w pozycji:
 wydatki  na  programy,  projekty lub  zadania  związane  z  programami  realizowanymi  z

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fp.:
-  wprowadzono  do  realizacji  nowe  zadanie  pn.  „Budowa  sieci  wodociągowej  w
miejscowościach  Wiśniówka  i  Ciekoty,  oraz  budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w
miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów”,

       
 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) wprowadzono  nowe  zadanie  inwestycyjne  pn.  „PB  i  budowa  gminnego  punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, 

2) zwiększono limity na zadaniach bieżących pn.:
- „Zimowe utrzymanie dróg”, 
- „Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS Masłów
Pierwszy”,
- „Program usuwania materiałów zawierających azbest”,
- „Lokalny transport zbiorowy”,
- „Dowóz uczniów do szkół”,
w związku z uaktualnieniem szacunku kosztów na realizację zadań.
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3) zmniejszono  planowane  limity  wydatków  bieżących  na  realizację  zadania  pn.
„Oświetlenie  dróg”  z  uwagi  na  występujące  oszczędności  w  kosztach  energii
elektrycznej.

Wynik budżetu

Zmiany planu nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego.    

/-/ Sylwester Wojtyna
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 
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