
Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XLIX/385/14 Rady Gminy Masłów
z dnia 29 maja 2014 roku

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Masłów na lata 2014 - 2025.

Uwagi ogólne:
W wieloletniej  prognozie  finansowej na lata  2014 -  2025 przyjętej  uchwałą Rady Gminy
Masłów XLII/331/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku, wprowadzono zmiany kwot dochodów i
wydatków  planowanych  w  roku  2014.  Zmiany  planu  nie  spowodowały  zmiany  deficytu
budżetowego.    

Dochody / Wydatki:
    W 2014 roku m.in. dokonano zwiększenia planowanych kwot dochodów:
1) bieżących z tytułu:
-  otrzymania  dotacji  celowej  na  realizację  zadań  zleconych  gminie  (w  dziale  pomoc
społeczna, rolnictwo i łowiectwo, rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego), dotacji na
realizację  zadań  własnych  (w  dziale  pomoc  społeczna)  oraz  dotacji  celowych  w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 
- uzyskania dochodów z tytułu darowizny;
2) majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich i dotacji z samorządu województwa.
     Kwoty dotacji zostały ujęte w planie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem. Pozostałe
zmiany  planu  wydatków  bieżących  i  majątkowych  roku  2014  zgodne  ze  zmianami
wprowadzonymi w budżecie Gminy. 

Przedsięwzięcia:
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy  finansowej,  uaktualniono  łączne  nakłady  finansowe  oraz  wprowadzono  zmiany
limitów w nw. pozycjach:
 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) zwiększono limit wydatków w roku 2014 i 2015 oraz limit zobowiązań na zadaniu
bieżącym  pn.  „Dowóz  uczniów  do  szkół  –  zapewnienie  uczniom  bezpiecznego
transportu do szkoły”, w związku z planowaniem udzielenia zamówienia publicznego
na dowóz dzieci z Wiśniówki do Szkoły Podstawowej w Kielcach w roku szkolnym
2014/2015,

2) zmniejszono  limit  wydatków  w  roku  2014  na  zadaniu  bieżącym  pn.  „Zimowe
utrzymanie  dróg  –  zapewnienie  bezpieczeństwa  na  drogach”,  w  związku  z
wystąpieniem oszczędności przy realizacji  zadania w okresie od stycznia do marca
2014 roku,

3) zwiększono  limit  wydatków  w  roku  2014  oraz  limit  zobowiązań  na  zadaniu
inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul.  Spokojnej  w Masłowie Pierwszym – poprawa
bezpieczeństwa  na  drogach”,  w  związku  z  wystąpieniem  robót  dodatkowych  na
zadaniu oraz koniecznością wykupu gruntu pod potrzeby wykonania umocnienia rowu
przy drodze.
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Przychody / Rozchody.
Planowane w roku 2014 przychody i rozchody nie uległy zmianie.  
Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych zmian w planie 2014 roku nie uległ zmianie deficyt budżetowy. 
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