
Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Rady Gminy
Nr IV/23/2015 z dnia 16 stycznia 2015 rok.

Olbja$nienia do Uchwaly
Wieloletniej Prognory Finransowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018

Rady Gminy Stara Kornica NrlYl23l2015 z dnia L6 stycznia 2015 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018
przyjqta uchwatq Nr lll/1012014'z dnia 30 grudnia 2014 r, zostala zmnieniona
Uchwafq Rady Gminy Nr lVl23l2L015 z dnia 16 stycznia 2015 rok nastqpujqco.
Zmiany dotyczq 20'15 roku.
1. Wydatki biezqce zmniejszono , o kwotq 117.474,20 zl,
2. Wydatki majqtkowe zwigkszono o kwotg 117.474,20 z+,

Po wprowadzonych zmianach ,

- wydatki bieZqce stanowiq kwotg 10.923.108,46 zN,

- wydatki majqtkowe stanowiq krruote 5.544.773,54 zl,
Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 .

1 .Zmniejszalq naklady na ;

- wynagrodzenie o kwotg 117.4174,20 zt, po zmianach kwota ta wynosi
5.676.760,91 zl,
- wydatki zwiqzane z funkcjonovuaniem organ6w jednostki samorzqdu terytorialnego
o kwotq 117.474,20 zl, po zmianach kwota ta wynosi 1.607.518,50 zl,
2. Zwiqkszajq naktady majqtko\Me na inwestycje kontyuowane , o kwotq
116.474,20 zl, po wprowadzonych zmianach stanowiq one kwotq 3.313,122,80 zl,
Zmniejszono wydatki inwestycyjne na nowe wydatki inwestycyjne o kwotq
953.000,00 zl, po zmianie wynoszq 1.007.415,68 zl, natomiast zwiqkszono wydatki
majqtkowe w formie dotacji o krrrrotq 954.000 zl,po zmianie stanowia one kwotq
1.224.235,06 zt,
Zmiana powyZsza doprowadza do zgodno6ci z planem budZetu na 2015 rok.
Zmianie ulegta warto66 v'tykazana w przedsiqwziqciach na2015 rok .

Po wprowadzonych zmianach lrydatki objgte limitem na 2015 nok wynoszE
3.313.122,80 zl,
Zwiqkszono o kwotg 116.474,20 zl, warto66 zadania pn. Budowa przydomowych
oczyszczalni sciek6w na terenie gminy Stara Kornica -ll etap at?z pzabudowa
gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowoSci Nowa Kornica , kt6ra po zmianie
wynosi 3.262.160,81 zl,
Zwiqkszenie planu wydatkow majatkowych zwiqzana jest ze zwiqkszeniem zakresu
prac inwestycyjnych na zadaniach.

Wprowadzone zmiany nie zmieniajq wyniku budZetowego.

ca Rady Gminy


