Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko
na lata 2013-2022.
Zmiany w załączniku nr 1 „Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej
Dochody:
1. Doprowadzenie w roku 2013 do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z obowiązującym
planem budżetu
2. Wprowadza się zmiany w 2014 roku, po uwzględnieniu planu realizacji w 2013 roku
Tytuł dochodów

Dochody z tytułu
udziału we
wpływach z
podatku
dochodowego od
osób fizycznych
Podatki i opłaty
Subwencja ogólna

Plan 2013

2014- zwiększenie

6 064 848

2014-wielkości
dotychczas
obowiązujące
5 960 864

2014- po
zmianach

255 605

6 216 469

4 483 835
14 354 169

3 972 610
14 061 526

599 117
651 497

4 571 727
14 713 023

3.

Zmiana w latach 2015-2022 wynikają ze zmiany podstawy zachowano ujęte w dotychczasowej
Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki wzrostu dochodów tj; 2 i 2,5 %. Wskaźnik został
przyjęty w oparciu o realny wzrost PKB i inflacji w latach następnych.
4. W latach 2015-2022 dochody uległy zmianie w związku z korektą dokonaną w roku 2014.
Wskaźniki wzrostu w poszczególnych latach pozostały bez zmian i wyniosły 2 i 2,5 %.

Wydatki:
1. Doprowadzenie w roku 2013 do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z obowiązującym
planem budżetu

2. W latach 2014-2022 zwiększono wyłącznie wydatki majątkowe zabezpieczając w ten sposób
środki na wkład własny niezbędny do pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” zmiany dotyczą zadań:
1. " Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko oraz w Sadkowie w Gminie Jedlnia- Letnisko”w zadaniu tym zwiększono wydatki w latach 2013-2016 łącznie o kwotę 1 950 000 zł w związku
z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym .
2. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy”- zmniejszenie limit w 2013 roku z
dotychczasowych 110 000 zł do kwoty 80 000 zł wynika z oszczędności powstałych w trakcie
realizacji zadania.
3. „Budowa oświetlenia gminnego”- doprowadzenie do zgodności z obowiązującym planem
budżetu na rok 2013.

