
Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Masłów
z dnia 04 maja 2015 roku

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Masłów na lata 2015 - 2025.

Uwagi ogólne:
W wieloletniej  prognozie finansowej na lata  2015 -  2025 przyjętej  uchwałą Rady Gminy
Masłów Nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku, zaktualizowano prognozowane w 2015
roku  dochody,  wydatki,  przychody  oraz  informacje  uzupełniające.  W roku  2017  i  2018
dokonano  zmian  w  planie  wydatków  i  rozchodów.  Zaktualizowano  wartości  w  wykazie
przedsięwzięć do WPF, w związku z rezygnacją z realizacji jednego zadania.  Zmiany planu
spowodowały zmiany deficytu budżetowego w 2015, 2017 i 2018 roku. 

Dochody / Wydatki:
W 2015 roku wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych,
zgodnie  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  budżecie  Gminy.  Dokonano  zwiększenia
prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych z tytułu pozyskanych dotacji celowych.
Gmina Masłów pozyskała dotację w kwocie 808.000,00zł. na budowę i uruchomienie w 2015
roku Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach. 

Przedsięwzięcia:
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej wprowadzono nw. zmiany: 
1.3  Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i

1.2) z tego:
1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej
w  Domaszowicach  –  aktywizacja  społeczności  lokalnej”,  z  uwagi  na  zmianę
przeznaczenia budynku na żłobek samorządowy.  

Przychody:

Zwiększono  o  271.585zł.  kwotę  przychodów  w  roku  2015,  która  po  zmianach  wynosi
2.956.698,00zł.  Całą  sumę  przychodów  stanowią  wolne  środki  jako  nadwyżka  środków
pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  gminy  wynikająca  z  rozliczeń  kredytów  i
pożyczek  z  lat  ubiegłych.  Przychody przeznaczone  są  na  pokrycie  deficytu  budżetu  oraz
spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Rozchody:

Plan rozchodów w 2015 roku nie uległ zmianie.  Zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat
kredytu w 2017 roku o 100.000zł. i zmniejszono rozchody z tytułu spłat kredytu w 2018 roku
o 100.000zł. Źródłem pokrycia rozchodów będzie prognozowana nadwyżka budżetowa.  

Wynik budżetu:

W roku 2015 zwiększony został deficyt budżetu do kwoty 1.870.498zł. W latach 2017 – 2018
dokonano zmiany zaplanowanej w WPF nadwyżki budżetowej, którą przeznacza się na spłatę
długu.
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