
 
 
OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁ Ą NR XLVIII/318/2014  RADY GMINY 
WIERZBICA Z DNIA  26 SIERPNIA 2014 ROKU 
 
Zmiany dokonano z uwagi na ujęcie w WPF danych liczbowych dotyczących 2014 roku, 
zgodnych ze stanem budŜetu Gminy Wierzbica według Uchwały Nr XLVIII/317/2014 Rady 
Gminy Wierzbica z dnia 26 sierpnia 2014 roku. 
Plan dochodów budŜetu na 2014 rok zwiększono o łączną kwotę 594.235,38 zł, z tego 
dochody bieŜące 223.458,45 zł, dochody majątkowe 370.776,93 zł.  
Po zmianach dochody ogółem wynoszą 32.805.019,00 zł, w tym: 
- dochody bieŜące 31.817.838,07 zł 
- dochody majątkowe 987.180,93 zł 
Plan wydatków budŜetu na 2014 rok  zwiększono o łączną kwotę 655.141,38 zł, z tego 
wydatki bieŜące 25.893,38 zł, a wydatki majątkowe 359.965,00 zł. 
Po zmianach wydatki ogółem wynoszą 31.665.925,00 zł, w tym: 
- wydatki bieŜące  30.565.056,00 zł 
- wydatki majątkowe 1.100.869,00 zł 
PowyŜszych zmian dokonano: 
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbica Nr 25/2014 z dnia 21.05.2014r. ( dochody i wydatki 
+ 8.260,00 zł), 
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbica Nr 27/2014 z dnia 30.05.2014r. (dochody i wydatki    
+ 15.719,00 zł),  
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbica Nr 28/2014 z dnia 11.06.2014r. (dochody i wydatki 
(+ 27.039,00 zł), 
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbica Nr 38/2014 z dnia 30.06.2014r. (dochody i wydatki 
(+ 45.315,00 zł),  
- Uchwałą Rady Gminy Wierzbica Nr XLVII/315/2014 z dnia 11.07.2014r. (dochody               
i wydatki + 87.780,00 zł), 
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbica Nr 42/2014 z dnia 21.07.2014r. (dochody i wydatki 
+  105.926,91 zł), 
- Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbica Nr 45/2014 z dnia 31.07.2014r. (dochody i wydatki 
+ 368,00 zł). 
W/w Zarządzeniami i Uchwałą zwiększono budŜet po stronie dochodów i wydatków łącznie  
o kwotę 290.407,91 zł. 
Zmieniony WPF uwzględnia równieŜ zmiany budŜetu proponowane uchwałą                        
Nr XLVIII/317/2014 z dnia 26.08.2014r. ( przychody z tytułu wolnych środków + 60.906,00, 
dochody + 303.827,47 zł      i wydatki + 364.733,47 zł). 
W wyniku powyŜszych zmian zmniejszyła się róŜnica między dochodami a wydatkami 
bieŜącymi o kwotę 71.717,93 zł i wynosi 1.252.782,07 zł. Ponadto zmniejszył się wskaźnik 
planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ufp  z 4,47% do 
4,39%, a dopuszczalny wskaźnik pozostał bez zmian na poziomie 4,77%. 
Przychody budŜetu 2014 roku to wolne środki w kwocie 60.906,00 zł. 
Rozchody budŜetu 2014 roku pozostały bez zmian. 
Dane dotyczące lat 2015 - 2019 równieŜ pozostały bez zmian. 
 
W załączniku Nr 2 do WPF "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zwiększono kwotę wydatków na 
realizację projektu pn. "Szkoła równych szans w gminie Wierzbica" łącznie o kwotę   
2.082,00 zł, z tego: wydatki bieŜące o kwotę 2.067,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę      
15,00 zł. Środki te to wkład własny gminy do realizacji w/w projektu w 2014 roku. 
 
 


