OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR III/15/2014 RADY GMINY
WIERZBICA Z DNIA 23 GRUDNIA 2014 ROKU
Zmiany dokonano z uwagi na ujęcie w WPF danych liczbowych dotyczących 2014 roku,
zgodnych ze stanem budŜetu Gminy Wierzbica według Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 23 grudnia 2014 roku.
Plan dochodów i wydatków budŜetu na 2014 rok od ostatniej zmiany WPF dokonanej
uchwałą Nr XLIX/335/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27.10.2014r. zwiększono:
- Zarządzeniem Nr 71/2014 Wójta Gminy Wierzbica o kwotę 143.947,08 zł
- Uchwałą Nr LI/339/2014 Rady Gminy Wierzbica o kwotę 914,43 zł
- Zarządzeniem Nr 75/2014 Wójta Gminy Wierzbica o kwotę 105.375,87 zł
tj. łącznie o kwotę 250.237,38 zł, a zmniejszono Zarządzeniem Nr 79/2014 Wójta Gminy
Wierzbica o kwotę 45.151,00 zł.
Zmiana planu dochodów w wydatków w/w Uchwałą i Zarządzeniami to kwota
(+ 205.086,38 zł).
Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 23.12.2014r. plan dochodów
zwiększono ogółem o kwotę 121.950,82 zł, z tego: dochody bieŜące o kwotę(+129.278,79 zł),
a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-7.327,97 zł).
Łączna zmiana dochodów to kwota (+ 327.037,20 zł).
Po zmianach dochody ogółem wynoszą 34.065.863,57 zł, w tym:
- dochody bieŜące 33.084.485,14 zł
- dochody majątkowe 981.378,43 zł
Plan wydatków budŜetu na 2014 rok zwiększono uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 23.12.2014r. o łączną kwotę 197.835,47 zł, z tego: wydatki bieŜące o kwotę
173.935,47 zł, wydatki majątkowe o kwotę 23.900,00 zł.
Łączna zmiana wydatków to kwota (+ 402.921,85 zł).
Po zmianach wydatki ogółem wynoszą 33.226.898,22 zł, w tym:
- wydatki bieŜące 32.047.729,22 zł
- wydatki majątkowe 1.179.169,00 zł.
Zmniejszeniu o kwotę 75.884,65 zł uległa nadwyŜka budŜetowa z kwoty 914.850,00 zł
do 838.965,35 zł.
Przychody budŜetu zwiększono o kwotę 75.884,65 zł z tytułu wolnych środków. Po zmianach
przychody wynoszą 361.034,65 zł i są to wolne środki wprowadzone do budŜetu 2014 roku.
W wyniku powyŜszych zmian zmniejszył się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań o której mowa w art. 243 ufp z 4,27% do 4,23%, a dopuszczalny wskaźnik
pozostał bez zmian na poziomie 4,77%.
Rozchody budŜetu 2014 roku pozostały bez zmian.
Dane dotyczące lat 2015 - 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej równieŜ pozostały bez
zmian.
W wykazie Przedsięwzięć zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 11,00 zł i dokonano
poprawy limitu zobowiązań.
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