Objaśnienie do zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 WPF na lata 2013-2019

I.
W wierszu obejmującym 2013 rok wprowadzono zmiany w zakresie informacji
objętych WPF, które uległy zmianie po 18.09.2013 tj. uchwale nr XXX/151/2013 Rady
Gminy Pacyna
a) Zwiększył się plan dochodów ogółem o kwotę 290.194,00 zł, w tym plan
dochodów bieżących tytułem dotacji o kwotę 16.594,00 zł i plan dochodów
majątkowych o kwotę 273.600,00 zł tytułem sprzedaży nieruchomości
zabudowanej – dz. Nr 340 w Pacynie.
Rada Gminy Pacyna podjęła uchwałę nr XXX/154/2013 w dniu 18 września
2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej
nieruchomości. Nieruchomość ma być zbyta za cenę nie niższą niż jej wartość
rynkowa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wartość rynkowa
została określona w kwocie 273.600,00 zł zgodnie z wyceną rzeczoznawcy
majątkowego. Według Zarządzenia Nr 0050.18.2013 Wójta Gminy Pacyna z
dnia 23 września 2013 roku nieruchomość objęta sprzedażą została podana do
publicznej wiadomości, w tym na stronie BIP Gminy Pacyna.
b) Zwiększył się plan wydatków ogółem o kwotę 90.194,00 zł w tym plan
wydatków bieżących o kwotę 43.356,87 zł i plan wydatków majątkowych o
kwotę 46.837,13 zł.
Zmiana wydatków majątkowych jest związana z zakupem nieruchomości
budowlanych na działce nr 340 w Pacynie.
c) Zwiększyła się kwota rozchodów o kwotę 200.000,00 zł tytułem spłat rat
kapitałowych kredytów długoterminowych. Rozchody po zmianie wynoszą
1.241.347,00 zł.
d) Zmniejszyła się kwotę długu na koniec roku 2013 o kwotę 200.000,00 zł i
wynosi 3.423.930,00 zł
e) Zmianie uległy wskaźniki wynikające z art. 169/170/ufp
- planowany wskaźnik ogólnego zadłużenia gminy zmniejszył się o 3,12 % i
wynosi 34,54 %
- planowany wskaźnik spłat zobowiązań przypadających na 2013 roku
zwiększył się o 1,64 % i wynosi 14,54 %.
II. W wierszu obejmującym 2014 rok zwiększyła się kwota wydatków majątkowych o
kwotę 200.000,00 zł, natomiast zmniejszyła się kwota rozchodów o kwotę 200.000,00 zł.
Zmiana nastąpiła w związku z przesunięciem terminu spłat rat kapitałowych w 2014 roku do
2013 roku.
III. Dokonano korekty danych wykazywanych w rubryce 14,1, które obejmują informacje o
kwocie spłat rat kapitałowych kredytów już zaciągniętych w latach objętych spłatą i tak w
2013 roku kwota spłat wynosi - 1.241.347,00 zł, w 2014 roku wynosi – 0,00 zł.

