OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XXXVII/266/2013 RADY GMINY
WIERZBICA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2013 ROKU
Zmiany WPF dokonano z uwagi na zmianę planu dochodów i wydatków budŜetu Gminy
Wierzbica na 2013 rok.
Dane liczbowe dotyczące 2013 roku dostosowano w WPF do stanu budŜetu Gminy Wierzbica
zgodnego z Uchwałą Nr XXXVII/265/ 2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2013
roku.
Plan dochodów budŜetu na 2013 rok zwiększono od ostatniej zmiany WPF dokonanej w dniu
28.06.2013r. o łączną kwotę 438.348,00 zł, na którą składają się:
- dochody bieŜące w kwocie 434.212,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.136,00 zł
PowyŜszych zmian dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Wierzbica: Nr 31/1/2013 z dnia
28.06.2013r., Nr 36/2013 z dnia 17.07.2013r., Nr 42/2013 z dnia 31.07.2013r., Nr 48/2013
z dnia 09.08.2013r., Nr 51/2013 z dnia 19.09.2013r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wierzbica
Nr XXXVI/254/2013 z dnia 06.09.2013r.
Uwzględniono równieŜ zmiany budŜetu proponowane uchwałą Nr XXXVII/266/2013 z dnia
27.09.2013r.
Po zmianach dochody ogółem wynoszą 32.366.335,07 zł, w tym:
- dochody bieŜące 31.727.035,07 zł
- dochody majątkowe 639.300,00 zł
Plan wydatków budŜetu na 2013 rok zwiększono o łączną kwotę 438.348,00 zł i są to
w całości wydatki bieŜące.
Po zmianach wydatki ogółem wynoszą 33.991.511,99 zł, w tym:
- wydatki bieŜące 30.684.828,99 zł
- wydatki majątkowe 3.306.683,00 zł
Planowany wynik oraz przychody i rozchody budŜetu na 2013 rok pozostały bez zmian.
Plany budŜetów na lata 2014 -2019 pozostały bez zmian .
W wyniku zmian dokonanych w WPF - wskaźnik sumy zobowiązań określony w art. 243 ust. 1
do dochodów ogółem, w roku bazowym 2014 wynosi 4,64%, i jest równy dopuszczalnemu
wskaźnikowi uwzględniającemu wykonanie lat ubiegłych i plan roku 2013.
Natomiast wskaźnik uwzględniający plan 3 kw. 2012 roku jest niekorzystny i wynosi 4,09%.
Plan dochodów ogółem 3 kw. 2012 roku to kwota 30.377.812,53 zł, natomiast rzeczywiste
wykonanie dochodów za 2012 rok wynosi 31.578.091,25 zł. Szczegółowo powody zaniŜonego
planu dochodów na koniec 3 kw. 2012 roku zostały podane w objaśnieniach do uchwały
nr XXXV/253/2013r. Rady Gminy Wierzbica z dnia 25.06.2013r.w sprawie zmiany WPF .
Załącznik Nr 2 do WPF "Wykaz przedsięwzięć do WPF" pozostał bez zmian.

