
Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly WPF na lata 2014-2017
Nr lll/12/2014 z dnia 3O grudnia 2OI4 rok.

Obja6nienia do
Uchwaly Rady Gminy Stara Kornica Nr llll12l2014 z dnia 30 grudnia 2014 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowei Gminy Stara Kornica na lata
2014-2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Kornica na lata 2014-201T przyjqta
uchwalq Nr XXXV|l120812013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zostala zmieniona Uchwalq Rady
Gminy Nr lll/1212014 z dnia 30 grudnia 2014 rok.

Podstavyq do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na
lata 2014-2017 byta decyzja ;

- wojewody Mazowieckiego Nr 37712014 zdnia 14 listopada 2014 roku , w
sprawie zwiqkszenia dotacji r:elowej na realizacjq zadafi biezqcych zleconych w kwocie
61,00 zl, przeznaczeniem na oplacenie sktadek na ubezpieczenie zdrowotne,
o ktorych mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2OO4 r., o pomocy spofecznej
Zmiany doty czq 20 1 4 roku.
Zwiqkszono dochody biezqce o kwotg 10.182,00 zN,

Zwigkszono dochody majatkowe , o kwotg 6.500,00 zt,
Zmiany w dochodach biezqcych obejmujq :

- zwiqkszenie dochodu z tytutu dotacji i Srodkow przeznaczonych na cele biezqce ,

kwota 889,00 zl,
- zwiekszenie podatkow i optat, o kwotq 6.293,00 zt,
Zmiany w dochodach majqtkowych obejmujq zwiqkszenie dotacji, o kwotg 6.500,00 zt

Po wprowadzonych zmianach dochody stanowiq kwotg 18792368,7g zl,
- dochody bieZqce - 15.212.209,15 zl,
- dochody majqtkowe - 3.580.759,64 zl,
Zwiqkszono wydatki og6lem ,o kwote 55.079,83 zt,
z czego:
1. Wydatki biezqce zwiqkszono o kwotg 25.568,83 zf,
2. Wydatki majqtkowe zwiqkszono , o kwotq 29.511,00 zl,
Po wprowadzonych zmianach wydatki stanowiq kwotg - 21"825.111,74 z+,

- wydatki biezqce - 15.038, 195,92 zN,

- wydatki majqtkowe - 6,786.111 5,82 zl,

Wprowadzone zmiany w planie budZetu na 2014 rok zmieniajq wynik finansowy
budzetu gminy. Deficyt urlega zwigkszeniu o kwotg 38.397,83 zl, zkwoty
2.993.745,12 zl na kwotq 3.032. 142,95 zl,

Zwiqkszajq sie przychody budZetu o kwotq 38.397,83 zl, zkwoty 3.087.077,12 zl,
na kwotg 3.125.474,95 2/', Deficyt budzetowy w kwocie 3.032.142,95 zl, zostanie pokryty
wolnymi Srodkami w kwocie 71 .185,99 zl, oraz nadwy2kq budzetowqz lat ubieglych w
kwocie 2.960.956,96 zl,
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