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                  Załącznik Nr 3   

                           do uchwały Nr III/8/14                                                    Rady Gminy Kodrąb 

                                 z dnia 29 grudnia 2014 roku 

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb 

na lata 2014 – 2022 

 

Zmiany zostały dokonane zgodnie z: 

 zarządzeniem Nr 53/2014 Wójta Gminy Kodrąb  z dnia 29 września 2014 roku           

w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2014 rok, 

 zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Gminy Kodrąb z dnia 23 października 2014 

roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok,  

 uchwałą Nr XLIV/309/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 6 listopada 2014 roku               

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2014 rok, 

 zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 13 listopada 2014 roku           

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, 

  zarządzeniem Nr 74/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 listopada 2014 roku           

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, 

 zarządzeniem Nr 76/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 5 grudnia 2014 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2014 rok, 

 uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia .... grudnia 2014 roku w sprawie zmian              

w budżecie Gminy Kodrąb na 2014 rok. 

 

W planie budżetu na 2014 rok dokonano następujących zmian: 

1. DOCHODY: 

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: 

przeprowadzenie wyborów samorządowych, zasiłki stałe, dożywianie uczniów, stypendia 

szkolne, na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy, zasiłki rodzinne, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej. Ogólna kwota 

zwiększenia dochodów bieżących wynosi 447.695,84 zł. 

- dokonano także zmian w dochodach majątkowych:  zmniejszeniu w wysokości 54.000,00 zł 

uległa kwota dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w związku z brakiem 

wpływów do budżetu z tego tytułu. 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 13.585.538,00 zł, dochodów majątkowych po 
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zmianach wynosi 688.474,00 zł. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 14.274.012,00 

zł. 

2. WYDATKI: 

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach              

oraz w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego 2014. 

2) zmniejszono plan wydatków majątkowych: na zadaniach: Budowa sieci wodociągowej      

w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec, Remont drogi gminnej Józefów - Masłowice, 

Odnowa centrum miejscowości Kodrąb, Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy 

Kodrąb w związku z końcowym rozliczeniem tych zadań lub brakiem ich realizacji.  

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 14.7794.309,28 zł, w tym wydatki majątkowe 

1.523.813,00 zł, wydatki bieżące 13.270.496,28 zł. 

3. PRZYCHODY: 

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 342.600,00 zł, na którą składają się: kredyt      

w wysokości 320.000,00 zł dotyczący zadania "Odnowa centrum miejscowości Kodrąb", 

które nie zostało zrealizowane oraz kwota 22.600,00 zł, która jest różnicą pomiędzy 

planowaną a zaciągniętą pożyczką  z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie " Budowa pompowni 

w miejscowości Frachowiec". Kwota przychodów po zmianach wynosi 1.212.085,28 zł. 

4. KWOTA DŁUGU: 

W związku ze zmniejszeniem przychodów, uległa też zmianie kwota długu, która obecnie 

wynosi 2.995.854,20 zł. 

4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zmniejszenie o kwotę 26.300,00 zł, 

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 11.805,13 zł, 

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 

   - dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 328.000,00 zł w związku          

z końcowym rozliczeniem zadań lub brakiem ich realizacji, 

4) dokonano zmniejszenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 54.000,00 zł   

oraz zmniejszenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 320.000,00 zł  w związku ze 

zmianami w planie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, 

 

 

5. ZMIANY w latach 2015 - 2022: 

W związku ze zmianami w budżecie roku 2014 dokonuje się także zmian w kolejnych latach 

WPF. 
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Zmiany dotyczą: dochodów bieżących, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, 

kwoty długu zmniejszonej na podstawie zmiany w przychodach w roku 2014, zmiany 

wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - w związku ze 

zmianami      w zadaniach inwestycyjnych wykazanych w wykazie przedsięwzięć do WPF. 

6. WYKAZ PRZDSIĘWZIĘĆ: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć: 

- dokonano zmiany planu wydatków na zadaniu "Remont sanitariatów w budynku ZSzG       

w Kodrębie" po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, 

- zdjęto z planu wydatków zadanie "Odnowa centrum miejscowości Kodrąb" w związku    

brakiem realizacji tego zadania, 

- dokonano zmniejszenia planu wydatków związanych z dokumentacją na zadaniu "Budowa 

sieci wodociagowej  w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec". 

 

 

 

 


