
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr XLI/280/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2017 roku. 
 

 

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

i Miasta Nowogrodziec  

 

Dla potrzeb zmian przedsięwzięć, na które uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych 

zaplanowano zwiększone limity przedsięwzięć w latach 2018 i 2019, w związku z czym zaplanowano 

zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytu lub papierów wartościowych w roku 2018  w kwocie 

7.000.000,00 zł. rezygnując z zaciągnięcia zobowiązania w roku 2017 w kwocie 2.800.000,00 zł. co 

spowodowało wydłużenie okresu obsługi długu do roku 2033r. W ramach naboru wniosków w ra-

mach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  

na lata  2014-2020, zakwalifikowano dwa zadania  „przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lu-

bańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem 

terenu” oraz „przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospoda-

rowaniem terenu”, w związku z czym wystąpiła konieczność dostosowania planu wydatków dla za-

dań, w celu podpisania umów o dofinansowanie projektów oraz ogłoszenia przetargów. 

 

W uchwale uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miej-

skiej  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 roku wg stanu od dnia 29 

czerwca 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 318.330,22 zł., które stanowiły dochody z ty-

tułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 

 zmniejszono plan wydatków o kwotę  775.658,78zł. w tym zwiększono wydatki bieżące o 

kwotę 359.260,07 zł. a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.134.918,85 zł.  

2. W roku 2018: 

 zwiększono plan dochodów  o kwotę  493.111,00 zł. z tytułu umowy o dofinansowanie w 

ramach wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na 

realizację zadania „Budowy budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne”, 

 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.873.311,00 zł. z tym zmniejszono wydatki bieżące 

o kwotę 55.000,00 zł.  a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.928.311,00 

zł.  

3. W roku 2019 zwiększono plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł. w tym z tytułu wydatków 

bieżących w kwocie 230.000,00 zł. i z tytułu wydatków majątkowych w kwocie 170.000,00 

zł.  

4. W latach następnych kwota wydatków ogółem nie zmiana się. Natomiast zaplanowano wyż-

sze wydatki bieżące na obsługę długu a niższe wydatki majątkowe. 

5. Zmniejszył się w roku 2017 deficyt budżetu o kwotę 1.093.989,00 zł. Przychody zmniejszyły 

się o kwotę 1.113.789,00 zł. w tym zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w roku 2017 w 

kwocie 2.800.000,00 zł. a zwiększono wolne środki o kwotę 1.686.211,00 zł. Zmniejszyły się 

planowane rozchody budżetu z tytułu udzielanych pożyczek w kwocie 19.800,00 zł.  



6. W roku 2018 nadwyżka w kwocie 1.380.200,00 zł. zmieniła się w deficyt w kwocie 

6.000.000,00 zł., który zostanie pokryty kredytem lub w formie emisji papierów wartościo-

wych zaplanowanych w kwocie 7.000.000,00 zł. Zmniejszono również przychody z tytułu 

spłat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2017 z którego obecnie zrezygnowano.   

7. W roku 2019 nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 400.000,00 zł. Zmniejszyły się rozchody 

również  o kwotę 400.000,00 zł. z tytułu spłaty rat.  Dotychczas do końca 2017 planowano 

zaciągnięcie kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł.  a spłatę zaplanowano w latach 2018-2023  w 

tym 2 pierwsze roczne  raty po 400.000,00 zł. i 4 po 500.000,00 zł. rocznie. Obecnie plano-

wane zaciągnięcie zobowiązania w roku 2018 w kwocie 7.000.000,00 zł. do spłaty zaplano-

wano w latach 2020-2033 w ratach po 500.000,00 zł. 

8. Kwota długu na koniec roku 2017 będzie wynosiła 12.000.000,00 zł. a na koniec roku 2018 – 

18.000.000,00 zł.   

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

roku 2017 – 5.220.973,58 zł.  a powiększona o planowane wolne środki wynosi 

11.683.965,58 zł.  

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

5,72%, dla roku 2016 – 2,39% a dla roku 2017 - 2,57%.   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.   

11. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających,  w tym zwiększono kwotę wy-

nagrodzeń i składek od nich naliczonych w roku 2017 o kwotę 44.113,61 zł, a zmniejszono  

wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem organów o 13.000,00 zł. oraz dokonano 

zmian w  wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia: 

1) Dla przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe; 

 Dla zadania „wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów – aport 

pieniężny”  zwiększa się  planowane wydatki na wkłady pieniężne w spółce gminnej 

Hydro-Tech sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej  o 

kwotę  50.000,00 zł. w roku 2017, 

 dla zadania „przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z 

rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem 

terenu”, zmniejsza się plan zadania w roku 2017 o kwotę 900.000,00 zł.  a zwiększa 

w roku 2018 o kwotę  2.950.000,00 zł. i w roku 2019 o kwotę – 2.750.000,00 zł. 

Łącznie zwiększa się nakłady o kwotę 4.800.000,00 zł. dostosowując plan do wniosku 

o dofinansowanie projektu  z RPO,   

 dla zadania „Budowy budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne”, zwiększa się 

limit wydatków w roku 2018 o kwotę  493.111,00 zł. (środki z tytułu umowy o 

dofinansowanie w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z Banku 

Gospodarstwa Krajowego), 

 dla zadania „przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu 

wraz z zagospodarowaniem terenu” na potrzeby SPZOZ na Dom Opieki 

Specjalistycznej, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz Dom Opieki Społecznej 

zwiększa się łącznie plan nakładów o kwotę 510.000,00 zł. z tym, że w roku 2017 

limit zmniejsza się o kwotę 451.349,00 zł, w roku 2018 zwiększa się o kwotę  

3.450.000,00 zł, a w roku 2019  zmniejsza się o kwotę  100.000,00 zł. a w roku  2020 

zmniejsza się o 2.388.651,00 zł., dostosowując plan do wniosku o dofinansowanie 

projektu  z RPO,  



 dla zadania „modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec” 

zmniejszono nakłady łączne o 500.000,00 zł. w tym w roku 2017 o 100.000,00 w 

roku 2018 o 200.000,00 zł. i w roku 2019-o 200.000,00 zł.  

 dla zadania „rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”, 

zmniejszono limit w roku 2019 o kwotę 1.000.000,00 zł. 

 dodano nowe przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie 

Nowogrodziec na lata 2017-2019 na łączną kwotę nakładów 500.000,00 zł. w tym w 

roku 2017 na kwotę  100.000,00 zł. w roku 2018 – 200.000,00 zł. i w roku 2019 -

200.000,00 zł.   

 

12. Uaktualniono nowe i kontynuowane wydatki inwestycyjne w roku 2017-2020, nowe w la-

tach następnych oraz w formie dotacji w roku 2017. 
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