
Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr LI/399/14 Rady Gminy Masłów
z dnia 01 sierpnia 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, zaktualizowano m.in.: kwoty dochodów i
wydatków planowanych w roku 2014 i 2015, źródło pokrycia deficytu, kwoty spłat kredytów
i pożyczek,  informacje uzupełniające.  Wprowadzono do prognozy w latach 2014 – 2021,
kwoty  zobowiązań  Międzygminnego  Związku  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Kielcach,
współtworzonego  przez  Gminę  Masłów,  przypadających  do  spłaty  w  danym  roku
budżetowym,  z  tytułu  pożyczki  zaciągniętej  przez  Związek  na  budowę  przyłączy
kanalizacyjnych  w  związku  z  realizacją  międzygminnej  inwestycji  współfinansowanej  z
Funduszu Spójności. Wprowadzono nowe zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF. 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  2015  roku
zwiększono plan dochodów i wydatków ze względu na wprowadzenie do realizacji zadania
wieloletniego  pn."Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy  Masłów",  które  będzie
współfinansowane z Funduszu Spójności. 

Przedsięwzięcia:
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej, wprowadzono nowe zadanie w pozycji:
 wydatki  bieżące  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, nr :
1.1.1.2  Fundusz  Spójności:  projekt  pn."Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy

Masłów"  –  zadanie  ma  być  realizowane  w  latach  2014-2015.  W 2014  roku
planowane  jest  zaciągnięcie  zobowiązania  na  wykonanie  zadania,  natomiast
wydatki poniesione będą w roku 2015.

Przychody.
W  roku  2014  planuje  się  przychody  w  kwocie  3.914.552,00zł.  na  które  składają  się:
przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów – 1.250.000,00zł. i wolne środki w
kwocie 2.664.552,00zł. 

Rozchody.
Planowane w roku 2014 rozchody nie uległy zmianie, stanowią one kwotę 433.333,00zł.  
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Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został deficyt budżetu w 2014 roku o kwotę
344.526,00zł., który wynosi 3.481.219,00zł.  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 w kwocie – 2.231.219,00zł. oraz
kredyt w kwocie - 1.250.000,00zł.
 

/-/ Sylwester Wojtyna
Przewodniczący Rady Gminy Masłów

2


