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OBJAŚNIENIA 
DO  PRZYJĘTYCH  WARTOŚCI  W WPF 

NA LATA 2014 - 2020 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJE ŹDZIE 

NR XLII.247.2014 Z 26.06.2014 
 

Po zmianach budŜetu wartości wykazane w załączniku Wieloletnia Prognoza 
Finansowa dotyczące roku 2014 zmieniają się;  
- dochody bieŜące zwiększają się o kwotę 26 096 zł, dotacja na dofinansowanie 
kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny 
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 291 220 zł, w tym: 94 025 zł - 
dofinansowanie z budŜetu Województwa Opolskiego budowy drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych Balcarzowice - Sieroniowice, 197 195 zł - dofinansowanie z PROW 
zadania  - zabudowa pomp ciepła (powietrze-woda) oraz wykonanie boiska do 
siatkówki plaŜowej w obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 24 113 483 zł, dochody bieŜące  
- 17 298 075 zł, planowana kwota dochodów majątkowych - 6 615 408 zł. 
 
Plan wydatków bieŜących zmniejszył się o kwotę 4 000 zł, wydatków majątkowych 
zwiększył się o 321 316 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 25 685 125 zł, w tym: wydatki bieŜące  
- 16 267 309 zł, wydatki majątkowe - 9 417 816 zł. 
 
RóŜnica między planowanymi dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi -  
1 030 766 zł. 
 
Kwota planowanego deficytu (1 571 642 zł) nie zmieniła się. 
 
Do planu rocznych wydatków majątkowych wprowadzono dotację dla Starostwa 
Strzeleckiego na dofinansowanie drogi powiatowej Sieroniowice - Ujazd  
Nr 81 14 61 0 w kwocie 30 000 zł i opracowanie dokumentacji na przebudowę 
parteru budynku urzędu wraz z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych 
oraz opracowanie projektu przebudowy rozdzielni głównej energii elektrycznej  
z układem pomiarowym w kwocie 32 000 zł. 
 
Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono do realizacji w latach 2014-2015 zadanie  
o wartości kosztorysowej 3 045 000 zł, pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części 
miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd-Piaski oraz budowa wodociągu dla części 
miejscowości Klucz i Grzeboszowice. 
Na to zadanie złoŜono wniosek o dofinansowanie (do 50%) z PROW. 
 
 
 
 
 
 
 


