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Objaśnienia  dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Kłodawa  

na lata 2013-2020 

  

1. Dokonano korekty danych w latach 2013 - 2014. 

 

1) Zmiany danych w 2013 roku, polegały na: 

a) zmianie dochodów ogółem o kwotę 490.694,83 zł, w tym: 

- zwiększono dochody bieżące o 396.531,59 zł (kol.1.1), w tym z tytułu podatków i opłat  

o kwotę 91.200 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 

219.897,12 zł, z łącznej kwoty 24.676.861,42 zł na kwotę 25.073.393,01 zł, 

- zwiększono dochody majątkowe o 94.163,24 zł (kol. 1.2 i kol. 1.2.1), w tym z tytułu dotacji 

oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 93.163,24 zł, z łącznej kwoty 1.215.770,97 

zł na kwotę 1.309.934,21 zł, 

 

b) zmianie wydatków ogółem o kwotę 490.694,83 zł, w tym: 

- zwiększono wydatki bieżące o 184.375,15 zł (kol. 2.1), z kwoty 20.738.933,39 zł na kwotę 

20.923.308,54 zł, 

- zwiększono wydatki majątkowe o 306.319,68 zł (kol. 2.2), z kwoty 3.071.000,00 zł na kwotę 

3.377.319,68 zł, 

 

c) zmianie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 212.156,44 zł 

(kol.8.1 i 8.2) z kwoty 3.937.928,03 zł na kwotę 4.150.084,47 zł. 

 

d) zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 

41.748,37 zł (kol.11.1) z kwoty 9.034.114,43 zł na kwotę 8.992.366,06 zł. 

 

 e) zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 

terytorialnego o kwotę 34.885,85 zł (kol. 11.2) z kwoty 2.864.085,33 zł na kwotę 2.829.199,48 

zł. 

 

f) zmianie wydatków majątkowych o kwotę 219.640,63 zł, w tym: 

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 219.640,63 zł (kol. 11.3 i 11.3.2), w ramach 

realizowanych inwestycji w 2013 r., zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF, pod nazwą  

"Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Chwalęcice - etap I ulica Lipowa, 

kanalizacja grawitacyjno - tłoczna z przepompownią ścieków PS2", z kwoty 1.853.902,23 zł na 

kwotę 2.073.542,86 zł, 

 

g) zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 724.680,37 zł (kolumna 11.5), 

 z kwoty 1.074.403,37 zł na kwotę 1.799.083,63 zł, 

 

h) zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt.2 i 3 uofp o kwotę 23.245,12 zł (kol. 12.1) z kwoty 

262.969,06 zł na kwotę 286.214,18 zł, 

 

i) zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt.2 i 3 uofp. o kwotę 75.063,24 zł (kol. 

12.2, 12.2.1, 12.2.1.1) z kwoty 159.773,00 zł na kwotę 234.836,24 zł, 
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j) zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. o kwotę 20.840,97 zł (kol. 12.3) z kwoty 

121.575,60 zł na kwotę 142.416,57 zł, 

 

k) zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. o kwotę 1.432.966,77 zł (kol. 

12.4) z kwoty 125.000 zł na kwotę 1.557.966,77 zł, 

 

 

2) Zmiany prognozowanych danych na 2014 rok, polegały na: 

 

a) zmianie prognozowanych dochodów ogółem o kwotę 650.944,05 zł, w tym: 

- zwiększono prognozowane dochody bieżące o 650.944,05 zł (kol. 1.1), z kwoty 22.600.000 zł 

na kwotę 23.250.944,05 zł, 

 

b) zmianie prognozowanych wydatków ogółem o kwotę 650.944,05 zł, w tym: 

- zwiększono prognozowane wydatki majątkowe o 650.944,05 zł (kol. 2.2), z kwoty 

1.856.408,00 zł na kwotę 2.507.352,05 zł, 

 

c) zmianie różnicy między prognozowanymi dochodami bieżącymi a prognozowanymi 

wydatkami bieżącymi o 650.944,05 zł (kol. 8.1 i 8.2) z kwoty 3.289.098,28 zł na kwotę 

3.940.042,33 zł. 

 

d) zmianie prognozowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.340.061 zł, w tym: 

- zwiększeniu prognozowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.340.061 zł (kol. 11.3  

i 11.3.2) w ramach realizowanych inwestycji, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF, 

z tego: 

 w kwocie 1.004.032,07 zł na inwestycję pod nazwą  "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-

tłoczna w miejscowości Chwalęcice - etap II ulica Ułańska, Wierzbowa i część Lipowej, 

kanalizacja grawitacyjno - tłoczna z przepompownią ścieków PS1" oraz "Kanalizacja 

sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Chwalęcice - etap III kanalizacja 

grawitacyjno - tłoczna z przepompownią ścieków PS",  

 w kwocie 336.028,93 zł na inwestycję pod nazwą " Przydomowe oczyszczalnie ścieków". 

 

 


