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 UCHWAŁA NR XXXVIII/210/14
    RADY GMINY KAMIENNIK  
     z dnia 29 maja  2014 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

      Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z
późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/179/13 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się
następujące zmiany:
1) Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, która otrzymuje nowe brzmienie określone w
załączniku Nr 1 do uchwały.
2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone  w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kamiennik

Objaśnienia zmian dokonanych w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2014 – 2022, na dzień 29 maja
2014 roku

Zgodnie z art 226 ust. 2a  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) informuję o
zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej (załącznik Nr 1) oraz wykazie przedsięwzięć (załącznik Nr
2). Dokonane zmiany  w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków 2014 roku (załącznik nr 1) zaprezentowano w poniższej tabeli,
uwzględniając tylko pozycje zmieniane.

L.p. Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie

1 2 3 4
I Dochody bieżące 509 100,00

I.1 Podatki i opłaty 226 060,00
I.2 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 287 040,00
II Dochody majątkowe -21 100,00

II.1. Ze sprzedaży majątku 57 108
II.2. w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje -78 208,00

II.2.1 z tego środki na projekty finansowane ze środkami UE -11 640,00
III Dochody ogółem: 488 000,00
IV Wydatki bieżące 49 000,00

IV.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00
IV.2 Wydatki na obsługę długu -50 000,00
IV.3 Pozostałe wydatki bieżące 69 000,00

V Wydatki majątkowe -95 000,00
V.1 Zadania inwestycyjne 105 000,00 -200 000,00
VI Wydatki ogółem: -46 000,00
VII Przychody -534 000,00

VII.1 Kredyty -534 000,00

Zmiany wprowadzone w bazowym roku 2014 wpłynęły na zwiększenie planu dochodów o 488 000,00 zł, zmniejszenie wydatków o 46 000,00 zł
oraz zmniejszenie planu przychodów w pozycji kredytów o  kwotę   534 000,00 zł. W wyniku zmniejszenia poziomu planowanych do zaciągnięcia w
2014 roku kredytów, skrócony został o dwa lata, tj. do 2022 roku okres spłaty długu, a tym samym okres wieloletniej prognozy finansowej gminy.
Zmiany budżetu na 2014 rok, mają  wpływ także na wynik budżetu (różnica między dochodami a wydatkami), który ukształtował się na poziomie (-)
1 616 138,00 zł. Na początku roku deficyt wynosił  1 851 731 zł i w wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu.
Konsekwencją zmian dokonanych w 2014 roku  jest również zmiana wielkości wyżej wymienionych grup dochodów, wydatków i rozchodów w
kolejnych latach prognozy następujących po 2014 roku. 
W wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) obejmującym wydatki majątkowe, w pozycji wydatków na zadania pozostałe zmniejszono o kwotę
200 000 zł środki planowane na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych  we wsi Szklary, w wyniku obniżenia kosztów zadania po
przeprowadzeniu procedury przetargowej.
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Informacja Wójta Gminy o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach  2011-2012 i planu budżetu na 2013
rok wg danych na koniec III kwartału
oraz informacji o kształtowaniu się relacji na koniec 2014 roku i dalszych lat objętych prognozą

L a t a  p r o g n o z y 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu
z art. 243 ufp TAK/NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK


