
Objaśnienia
do Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja
2011 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -
2020.

Zmiany w załączniku Nr l do uchwały (WPF) dotyczą pozycji.

1. Dochody ogółem - prognoza 2011 r.
-było 49.447.112,75 zł,
-jest 49.989.078,84 zł.

2. Dochody ogółem - prognoza 2012 r.
-było 50.341.885,-zł,
-jest 50.841.885,-zł.

3. Wydatki ogółem - 2011 r.
- było 56.447.112,75 zł, w tym: bieżące - 43.194.480,75 zł, majątkowe - 13.252.632,- zł,
-jest 58.245.995,84 zł, w tym bieżące-44.436.198,84 zł, majątkowe - 13.809.797,-zł.

4. Wydatki ogółem - 2012 r.
- było 49.819.193,- zł, wtym: bieżące- 44.177.308,- zł, majątkowe- 5.641.885,- zł,
-jest 50.319.193,- zł, wtym: bieżące - 44.177.308,-zł, majątkowe - 6.141.885,- zł.

5. Wynik budżetu (deficyt) - 2011
- było 7.000.000,- zł,
-jest 8.256.917,-zł.

6. Przychody- 2011
-było 10.805.324,-zł,
-jest 12.062.241, -zł.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały (WPF) dotyczą pozycji.

l. Przedsięwzięcia ogółem - 2011 r.
-było 13.426.948,-zł,
-jest 13.984.113,-zł.

2.Przedsięwzięcia ogółem - 2012 r.
-było 5.866.201,-zł,
-jest 6.366.201,-zł.

3.Przedsięwzięcia ogółem - 2013 r.
-było 5.224.316,-zł,
-jest 4.824.316,-zł.

4.Przedsięwzięcia ogółem - 2014 r.
-było 5.424.316,-zł,
-jest 4.924.316,-zł.



5. Przedsięwzięcia ogółem - 2015 r.
-było 5.364.316,-zł,
-jest 4.164.316,-zł.

Zmiany niniejsze wynikają z uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2011 rok i

przedstawiaj ą się następująco:

- dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 198.303,71 zł,

- wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.455.220,71 zł.

Szczegółowy opis dotyczący ww. zmian zamieszczony został w uzasadnieniu Uchwały Nr

1X779/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko

Pomorskie na rok 2011.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych do

budżetu gminy 2011 roku Zarządzeniami Burmistrza Drawska Pomorskiego..

Ponadto w wyniku wprowadzenia do budżetu miasta 2011 roku po stronie przychodów, w

pozycji wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych, kwoty w wysokości

1.256.917,- zł zwiększeniu uległy o tę kwotę przychody ogółem oraz deficyt budżetu.


