OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XXXI/228/2013 RADY GMINY
WIERZBICA Z DNIA 26 MARCA 2013 ROKU
Zmiana w WPF dotyczy przede wszystkim planu budŜetu na rok 2013.
Dane liczbowe dotyczące 2013 roku dostosowano w WPF do stanu budŜetu Gminy Wierzbica
zgodnego z uchwałą Nr XXXI/227/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 marca 2013 roku.
W uchwale tej wprowadzono dodatkowo do budŜetu wolne środki w kwocie 37.492,00 zł ,
co daje łączną kwotę wolnych środków wprowadzonych do budŜetu 2013 roku w wysokości
150.239,92 zł. W wyniku powyŜszego zmniejszyła się nadwyŜka budŜetu z kwoty 1.267.252,08zł
do kwoty 1.229.760,08 zł. Rozchody budŜetu pozostały bez zmian.
Dochody budŜetu 2013 roku zwiększono łącznie o kwotę 101.571,00 zł, tj. dotacje z budŜetu
państwa (+ 64.900,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbica Nr 8/2013
z dnia 11.03.2013r., subwencja oświatowa (- 248.329,00 zł) , podatek od nieruchomości
(+ 165.000,00 zł) oraz wpływy z usług (+120.000,00 zł) planowane Uchwałą Nr XXXI/227/2013
Rady Gminy Wierzbica z dnia 27.03.2013r.
Plan wydatków ogółem budŜetu na 2013 rok zwiększono o łączną kwotę 139.063,00 zł, tj.
wydatki bieŜące z dotacji (+ 64.900,00 zł), wydatki bieŜące pozostałe (- 5.391,00 zł), wydatki
majątkowe (+ 79.5540,00 zł).
Po zmianach plan dochodów ogółem w 2013 roku wynosi 30.979.702,38 zł, z tego:
bieŜące 30.679.702,38 zł, majątkowe 300.000,00 zł.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 29.749.942,30 zł, z tego:
bieŜące 29.608.388,30 zł, majątkowe 141.554,00 zł.
Pozostałe zmiany dotyczą wykonania 2010, 2011, 2012 roku oraz planu III kw. 2012 roku, planu
2014 - 2017 roku - dane dostosowano do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10
stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego.
Wysokość dochodów 2014 roku z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieŜące podniesiono do
kwoty 5.811.508,00 zł, tj. wysokość dotacji w § 2010 i § 2030 przyjęto na poziomie wykonania
roku 2012. Ogółem dochody i wydatki w 2014 roku podniesiono o kwotę 58.258,00 zł.
Kwota długu Gminy w 2011 roku została zmieniona do wysokości 6.236.833,00 zł – zgodnej z
Rb-Z za 2011 rok. Pozostałe kwoty długu , wysokość spłat rat kredytów oraz spłat odsetek od
zaciągniętych kredytów pozostała bez zmian.
Załącznik Nr 2 do WPF "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dostosowano do zmienionych zapisów
art. 226 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego.

