
Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XIV/115/15 Rady Gminy Masłów
z dnia 24 września 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 - 2016 dochody i wydatki oraz informacje uzupełniające. W wykazie przedsięwzięć do
WPF  zaktualizowano  limity  wydatków,  zobowiązań  i  łączne  nakłady  finansowe.  Zmiany
planu nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego. 

Dochody / Wydatki:
Wprowadzono zmiany planu dochodów i  wydatków bieżących  i  majątkowych zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy na 2015 rok. W 2015 roku m.in. przyjęto po
stronie  dochodowej  dotacje  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadania  pn.  "eUrząd  Gminy
Masłów" (budowa i dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych),
zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży majątku (dot. gruntu w Brzezinkach).  W 2016
roku  wprowadzono  zmianę  planu  dochodów  i  wydatków  w  związku  z  przyjęciem  do
realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (…)”, które ma
być współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcia:
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej 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:

1.1.2 wydatki majątkowe:
1.1.2.1  Wprowadzono  nowe  przedsięwzięcie  współfinansowane  ze  środków budżetu  Unii

Europejskiej  z  okresem  realizacji  w  latach  2015-2016,  pn.  „Budowa  budynku
świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - roboty wykończeniowe” w związku z planowaniem
pozyskania środków unijnych na współfinansowanie zadania.

1.1.2.4  Wprowadzono  zmianę  wartości  limitów  i  łącznych  nakładów  finansowych  na
przedsięwzięciu pn. „Informatyzacja Urzędu”,  w związku z podpisaniem aneksu do
umowy zmniejszającym wysokość środków dofinansowania.

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:
1.3.1.9 Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limity wydatków i zobowiązań na zadaniu pn.

„Program usuwania materiałów zawierających azbest” w związku ze zmniejszeniem
kosztów realizacji zadania w roku 2015.
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1.3.2 wydatki majątkowe:
1.3.2.2 Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limity wydatków i zobowiązań na zadaniu pn.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 344015T w msc. Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska,
od  km  0+000  do  km  1+261.”  w  związku  ze  zmniejszeniem  kosztów  realizacji
zadania w 2015 roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania.

1.3.2.4  Zwiększono  łączne  nakłady  finansowe,  limit  wydatków  w  roku  2015  oraz  limit
zobowiązań na zadaniu pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach”  w
związku ze zwiększeniem kosztów realizacji  zadania w tym dotyczących wykupu
gruntów pod potrzeby boiska.

Przychody/ Rozchody.
Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.  

Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu. 
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