
Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XLVII/366/14 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 marca 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 latach 2014 – 2025. Zmiany planu w 2014 roku spowodowały
zmianę deficytu budżetowego.    

Dochody / Wydatki:

Urealniono  prognozowane  dochody  i  wydatki  w  latach  2014  -2025  w  związku  ze
zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej
oraz wprowadzeniem do planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w
zakresie wychowania przedszkolnego.  
      W 2014 roku dokonano także zwiększenia planowanych kwot dochodów i wydatków
bieżących z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie (wybory
do  rady  gminy)  oraz  dotacji  na  realizację  zadań  własnych  (funkcjonowanie  GOPS).
Zmniejszono wpływy z tytułu planowanej do pozyskania dotacji na budowę gminnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zwiększono dochody o 80.000zl. z tytułu dotacji
celowej  z  PFRON  na  zakup  mikrobusu  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych.  Ponadto
dokonano  zmian  planu  dochodów  i  wydatków  bieżących  i  majątkowych  w  związku  ze
zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy.

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 pozostałe:

1) usunięto  przedsięwzięcie  pn.  „PB i  budowa gminnego  punktu  selektywnej  zbiórki
odpadów komunalnych – utrzymanie czystości w gminie” z powodu podjęcia decyzji
o zaniechaniu w 2014 roku jego realizacji,

2) 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  uaktualnieniem  szacunku  kosztów  na
realizację zadania,

3) zwiększono limit wydatków w roku 2014 oraz limit zobowiązań na zadaniu bieżącym
pn.  „Gospodarka  odpadami  komunalnymi”,  w związku z  uaktualnieniem szacunku
kosztów na realizację zadania.

Przychody.

W roku 2014 planuje się przychody w kwocie 3.521.222zł. na które składają się: przychody z
tytułu  zaciągniętych  kredytów  –  1.250.000,00zł.  i  wolnych  środków  w  kwocie
2.271.222,00zł. Przychody przeznaczone są na pokrycie deficytu budżetu i spłatę kredytów.  
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Rozchody.

W 2014 roku planuje się spłatę kredytu w wysokości 433.333,00zł.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został deficyt budżetu w 2014 roku o kwotę
266.834zł.  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.

2


