
Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XI/89/15 Rady Gminy Masłów
z dnia 25 czerwca 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 latach
2015 - 2020 dochody i wydatki oraz informacje uzupełniające. W wykazie przedsięwzięć do
WPF zaktualizowano  limity  wydatków,  zobowiązań  i  łączne  nakłady  finansowe.  Zmiany
planu spowodowały zmiany deficytu budżetowego w 2015 roku. 

Dochody / Wydatki:
Wprowadzono zmiany planu dochodów i  wydatków bieżących i  majątkowych zgodnie ze
zmianami  wprowadzonymi w budżecie  Gminy na  2015 rok.  Zgodnie  z  Decyzją  Ministra
Finansów  zmniejszono  przyznaną  na  2015  rok  część  wyrównawczą  subwencji  ogólnej  o
kwotę 122.040,00zł. Ponadto w lach 2016 – 2020 zwiększono dochody z tytułu planowanych
do  pozyskania  dotacji  z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  wydatki  na  realizację  zadań
współfinansowanych ze środków UE. 

Przedsięwzięcia:
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy  finansowej,  urealniono  wartość  łącznych  nakładów  finansowych  i  limitów
wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji  przedsięwzięć  do roku 2020,  oraz
wprowadzono nw. zmiany: 
1.1 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:

1.1.1 wydatki bieżące:
1.1.1.2  Zmniejszono  nakłady  i  limit  wydatków  2015  roku  oraz  limit  zobowiązań  na

przedsięwzięciu  pn.  „Fundusz  Spójności:  projekt  pn.  "Plan  gospodarki
niskoemisyjnej  dla  Gminy Masłów” o kwotę  3.076zł.,  w związku z podpisaniem
aneksu do umowy spowodowanego zmniejszeniem kosztów realizacji projektu.

1.1.1.4  Zwiększono nakłady i limit wydatków 2015 roku oraz limit zobowiązań na
przedsięwzięciu pn. „Program POKL. Projekt: Schematom STOP! Wspólne działanie
pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” o kwotę 13.800zł., w związku z
podpisaniem  umowy   w  sprawie  współdziałania  przy  realizacji  drugiego  etapu
Projektu.

1.1.2 wydatki majątkowe:
1.1.2.4 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2015 -2017, pn.

„Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  Gminy  Masłów”   w  związku  z
planowaniem pozyskania środków unijnych na współfinansowanie zadania.
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1.1.2.7  Wprowadzono  nowe  przedsięwzięcie  realizowane  w  latach  2015-2018  pn.
„Rozbudowa  sieci  ścieżek  rowerowych  w  Gminie  Masłów”,  w  związku  z
planowaniem pozyskania środków unijnych na współfinansowanie zadania.

1.1.2.8 Wprowadzono  nowe  przedsięwzięcie  realizowane  w  latach  2015-2020  pn.
„Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy
Masłów”,  w  związku  z  planowaniem  pozyskania  środków  unijnych  na
współfinansowanie zadania.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i
1.2), w tym:

1.3.1 wydatki bieżące:
1.3.1.4 Zwiększono łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2019 i 2020 na

zadaniu  pn.  „Lokalny  transport  zbiorowy”  w  związku  z  wydłużeniem  okresu
realizacji przedsięwzięcia do roku 2020.

1.3.1.7 Zwiększono łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2019 i 2020 na
zadaniu  pn.  „Oświetlenie  dróg”  w  związku  z  wydłużeniem  okresu  realizacji
przedsięwzięcia do roku 2020.

1.3.1.9  Wprowadzono  nowe przedsięwzięcie  realizowane  w latach  2015-2020 pn.  „Plan
gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja”,  w związku z przyjęciem do
realizacji założeń wynikających z Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

1.3.1.11 Zwiększono łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2019 i 2020 oraz
limit  zobowiązań  na  zadaniu  pn.  „Program  usuwania  materiałów  zawierających
azbest  –  oczyszczenie  terenu  gminy  z  odpadów  niebezpiecznych”  w  związku  z
wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2020.

1.3.1.16 Zwiększono łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2019 i 2020 na
zadaniu  pn.  „Trwałość  projektu  -  Budowa  świetlicy  wiejskiej  w  Dolinie
Marczakowej” w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku
2020.

Przychody.
W 2015 roku zwiększony został plan przychodów o kwotę 137.000,00zł. z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 

Rozchody.
Planowane rozchody nie uległy zmianie.  

Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu. W 2015 roku zwiększony
został  deficyt  o  kwotę 137.000,00zł.,  który po zmianach wynosi  2.007.498,00zł.  Źródłem
pokrycia deficytu będą wolne środki z roku 2014, jako nadwyżka środków pieniężnych na
rachunku  bieżącym  budżetu  gminy  wynikająca  z  rozliczeń  kredytów  i  pożyczek  z  lat
ubiegłych. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna
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