
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr XXXI/222/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 grudnia 2016 roku. 
 

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

i Miasta Nowogrodziec  

W Uchwale zostały uwzględnione zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian 

w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 roku od 29 listopada 2016 roku do dnia bieżące-

go:  

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

2016 w tym; 

 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 370.885,00 zł. w tym; w ramach do-

chodów bieżących zwiększono plan o 370.885 zł w tym z tytułu dotacji i  środków 

przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 300.997 zł. oraz z tytułu zwiększenia re-

zerwy subwencji oświatowej o kwotę 69.888,00 zł.  

 zwiększono plan wydatków o 240.885,00zł. w tym zwiększono plan wydatków bie-

żących o 266.800,00 zł.   a zmniejszono plan wydatków majątkowych  o 25.915,00 

zł.   

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

2017 w tym; 

 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.382.000,00 zł. w tym; z tytułu do-

chodów majątkowych ze sprzedaży mienia o kwotę 1.382.000,00 zł.   

 zwiększono plan wydatków o 1.512.000,00zł. w tym zwiększono plan wydatków 

bieżących o 1.382.000,00 zł. i zwiększono plan wydatków majątkowych o 

130.000,00 zł.   

3. Zmianie uległa kwota nadwyżki w roku  2016 z 700.000 zł. na 830.000,00 zł. oraz w roku 

2017 z 1.000.000,00 zł. na 870.000,00 zł.  

4. W roku 2016 przychody budżetu – bez zmian, natomiast rozchody zwiększają się o kwotę 

130.000,00 zł. z tytułu udzielonej pożyczki długoterminowej.  W roku 2017 zwiększają się 

przychody z tytułu spłaty pożyczki o 130.000,00 zł. a rozchody – bez zmian 

5. Kwota długu – bez zmian.  

6. Zwiększyła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla 

roku 2016 – 6.494.798,87 zł. powiększona o planowane wolne środki wynosi 6.794.798,87 zł.  
7. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2015 – 

5,72% a dla roku 2016 – 2,73%  (poprzednio był 2,99%). Maksymalny dopuszczalny wskaź-

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

nie przekraczają wielkości dopuszczalnych.   
8. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających,  w tym zmniejszono kwotę wy-

nagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 27.865,03 zł. oraz dokonano zmian w  wy-

datkach objętych limitami na przedsięwzięcia: 
1) dodano nowe przedsięwzięcie na zadanie bieżące o nazwie „prowadzenie przetargów 

na sprzedaż nieruchomości oraz inną formę udostępniania nieruchomości położonych 

na terenie SSEMP – sprzedaż gruntów wraz z zezwoleniem na prowadzenie działal-

ności objętej ulgami w podatku dochodowym” -  zadanie do realizacji w roku 2017, 

2) zaktualizowano kwoty wydatków majątkowych nowych w roku 2016 i 2017.  
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