
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr XXXVII/259/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 maja 2017 roku. 
 

 

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

i Miasta Nowogrodziec  

 

W uchwale uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w bu-

dżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 roku wg stanu od 30-03-2017 do dnia bieżącego:  

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

2017 w tym; 

 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 371.183,67 zł. -są to w całości  docho-

dy bieżące z tytułu dotacji i  środków przeznaczonych na cele bieżące, 

 zwiększono plan wydatków o 371.183,67 zł. w tym zwiększono plan wydatków bie-

żących o 356.511,67zł.  oraz zwiększono plan wydatków majątkowych  o 14.672,00 

zł.   

2. Deficyt budżetu, przychody i rozchodu budżetu roku 2017  – nie uległy zmianie. 

3. Kwota długu – bez zmian.  

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

roku 2017 – 5.568.276,28 zł.  a powiększona o planowane wolne środki wynosi 9.968.276,28 

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

5,72%, dla roku 2016 – 2,39% a dla roku 2017 - 2,61%.  Maksymalny dopuszczalny wskaź-

nik spłaty zgodnie z art. 243 ufp. dla roku 2016 wynosił 10,60% a dla roku 2017 wynosi 

14,36%.  Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają wielkości dopuszczalnych.   
6. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających,  w tym zwiększono kwotę wy-

nagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 1.379,76 zł, zwiększono wydatki na zadania 

związane z funkcjonowaniem organów o 180.000,00 zł.  oraz dokonano zmian w  wydatkach 

objętych limitami na przedsięwzięcia: 
1) Dla przedsięwzięć pozostałych; 

 Dla zadania „Rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z za-

gospodarowaniem terenu – rozbudowa” – zmniejszono limit w roku 2017 o 

250.328,00 zł. a dodano limit w roku 2020 w takiej samej kwocie, 

7. Uaktualniono wydatki inwestycyjne kontynuowane w latach 2017-2020. 
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