
Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr L/393/14 Rady Gminy Masłów
z dnia 26 czerwca 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,  limitów na wieloletnie  przedsięwzięcia  majątkowe,
informacji uzupełniających. Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu budżetowego.    

Dochody / Wydatki:
    W 2014 roku dokonano zmian planowanych kwot dochodów oraz wydatków bieżących i
majątkowych  zgodnie  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  budżecie  Gminy.  W  związku  ze
zmianami budżetu uaktualniono także wartości dotyczące informacji uzupełniających, które
znajdują się w wieloletniej prognozie finansowej.

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  związane  z  programami  realizowanymi  z

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych:
1) zwiększono limit  wydatków w roku 2014 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa
sieci  wodociągowej  w  miejscowościach  Wiśniówka  i  Ciekoty,  oraz  budowa  sieci
kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Domaszowice,  Gmina  Masłów  –  rozwój
infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej”,  w związku z przyjęciem do budżetu kwoty
wynikającej z niezrealizowanych wydatków niewygasających z rokiem 2013,
2) zmniejszono limit wydatków w roku 2014 oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu
inwestycyjnym  pn.  „Informatyzacja  Urzędu  –  budowa  społeczeństwa  informacyjnego
oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”  w związku z podpisaniem aneksu do
umowy i koniecznością uaktualnienia kwoty dofinansowania zadania, 

 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
3) zwiększono  limit  wydatków  w  roku  2014  oraz  łączne  nakłady  finansowe  i  limit
zobowiązań  na  zadaniu  inwestycyjnym  pn.  „Przebudowa  ul.  Spokojnej  w  Masłowie
Pierwszym – poprawa bezpieczeństwa na drogach”,  w związku z wystąpieniem robót
dodatkowych,
4) zwiększono  limit  wydatków  w  roku  2014  oraz  łączne  nakłady  finansowe  i  limit
zobowiązań na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli
Kopcowej  służącego  do  obsługi  boiska  –  rozwój  sportu  w  gminie”,  w  związku  z
planowaniem udzielenia  zamówienia  publicznego,  które  opiewa na  wyższą  kwotę  niż
zabezpieczona w planie.
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Przychody.
W roku 2014 planuje się przychody w kwocie 3.570.026zł. na które składają się: przychody z
tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów – 1.250.000,00zł. i wolnych środków w kwocie
2.320.026,00zł. 

Rozchody.
Planowane w roku 2014 rozchody nie uległy zmianie, stanowią one kwotę 433.333,00zł..  

Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został deficyt budżetu w 2014 roku o kwotę
48.804,00zł., który wynosi  3.136.693,00zł.  Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki z
roku  2013,  jako  nadwyżka  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  gminy
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredyty. 
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