
Załącznik Nr 3  

                                                                                 do Uchwały Nr XXXVIII.0007.290.2014          

                                                                                                  Rady Gminy w Siennicy 

                                                                                                 z dnia  06 listopada 2014r. 

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ                    

NA LATA 2014 – 2024   GMINY SIENNICA 

 Załącznik Nr 1 do WPF GMINY SIENNICA NA LATA 2014 – 2024      

Prognoza   2014 roku została  dostosowana  do zmian w  budżecie Gminy Siennica. Po zmianach 

wydatki budżetu ogółem  są wyższe od dochodów budżetu ogółem  o kwotę  1.662.207,00 zł.  i kwota 

ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty: 

• pożyczkami na wyprzedzające finansowanie inwestycji oraz kredytami  zaciągniętymi  na 

udział własny w realizacji inwestycji  z udziałem środków Unii Europejskiej podlegający 

wyłączeniu z art.243ust.3a ustawy o fin.pub.(Dz.U. 2013, poz.885 z póź.zm )-   

1.134.162,00zł. 

• wolnymi środkami  o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o fin.pub. -528.045,00zł. 

 Planowane przychody:  4.090.543,87zł., w tym:  
kredyty   2.279.905,87zł., w tym : 

• na spłatę kredytów i pożyczek – 1.795.601,32zł., 

• na udział własny w realizacji inwestycji  z udziałem środków Unii  484.304,55zł., 

pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji                                  1.282.593,00zł., 

wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o fin.pub.            528.045,00zł. 

Planowane rozchody:  2.428.336,87zł ., w tym: 

• na spłatę pożyczki  na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2013r. -  

632.735,55zł.,    

• na spłatę pożyczek z WFOŚiGW -      608.049,80 

na spłatę kredytów    1.187.551,52 w tym: 8352,00 zł  kwota podlegająca wyłączeniu z 

art.243ust.3a ustawy o fin.pub .dotyczy Uchwały Nr XXVI.0007.206.2013 Rady Gminy                  

w Siennicy z dnia  12 września   2013r.   w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego   

m.in. na zadanie   p.n. .” Rozbudowa wodociągów i kanalizacji  w Siennicy w latach 2013-2014 „ 

       Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, udział środków unijnych stanowi 75% kosztów   

       kwalifikowalnych operacji .  

 
   Załącznik Nr 2  do WPF GMINY SIENNICA NA LATA 2014 – 2024         

Zmiany w załączniku dotyczą : 

Wydatki bieżące 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie( w.1.1.1.1) pn.” Dostarczanie i udostępnienie 

Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica” zmniejsza 

się wydatki w 2014r. o kwotę   - 6.542,00zł.   

Wydatki majątkowe 

 Zmniejsza się wydatki majątkowe (w1.3.2.6) wykup działek pod drogi o kwotę 8.200,00zł.  

          


