
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr XXVI/181/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 czerwca 2016 roku. 
 

 

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

i Miasta Nowogrodziec  

W Uchwale zostały uwzględnione zmiany dokonane zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2016 r oraz 

uchwałą  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 roku z dnia bieżącego:  

1. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w podziale na poszczególne rodzaje dla roku 

2016 w tym; 

 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 181.130,00 zł. w tym; w ramach do-

chodów bieżących zwiększono plan z tytułu dotacji i  środków przeznaczonych na 

cele bieżące w kwocie 30.980,00 zł. oraz w ramach dochodów majątkowych z tytułu 

dotacji i  środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 150.150,00 zł. 

 zwiększono plan wydatków o181.130,00 zł. w tym bieżące o 453.030,00 zł.  a ma-

jątkowe zmniejszono o 271.900,00 zł.  

2. Nadwyżka bez zmian w kwocie 700.000,00 zł. podobnie jak kwota przychodów i rozchodów 

budżetu oraz kwota długu.  

3. Zmniejszyła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla 

roku 2016 – 6312.952,05 zł. powiększona o planowane wolne środki wynosi 6.612.952,05 zł.  

4. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2015 – 

5,72% a dla roku 2016 - 3,07%  (poprzednio był 3,08%). Maksymalny dopuszczalny wskaź-

nik spłaty zgodnie z art. 243 ufp. dla roku 2016 wynosi 10,60%. Wskaźniki dla lat następnych 

nie przekraczają wielkości dopuszczalnych.   

5. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających,  w tym wydatki objęte limitem 

na przedsięwzięcia: 

1) dodano nowe przedsięwzięcie o nazwie „Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 357 przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Słowackiego w Nowogrodźcu” jako 

dotacja dla województwa dolnośląskiego  - dookreślenie nazwy oraz  zmiana okresu realizacji 

zadania –dotacja w roku 2017. 

6. Zaktualizowano dane dotyczące wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych oraz 

kwot dotacji w roku 2016 oraz w latach następnych.  
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