
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr XLIII/293/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 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 dnia 06 października 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 133.896,10 zł., w tym dochody bieżące w 

kwocie 103.896,10 zł. w tym 65.991,10 zł.  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące oraz  w kwocie 30.000,00 zł. z tytułu dochodów majątkowych z dotacji i 

środków przeznaczonych na cele majątkowe,  

 zwiększono plan wydatków o kwotę  133.896,10zł. w tym zwiększono wydatki bieżące o 

kwotę 198.596,10 zł. a majątkowe zmniejszono o 64.700,00 zł.  

2. W roku 2018: 

 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę  99.566,49 zł. z tytułu umowy o z tytułu 

umowy o dofinansowanie projektu „Szkoły Marzeń” nr RPDS.10.02.01-02.0043/17 w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020współfinansowanego Europejskiego Fundusz Społecznego, na realizację równego do-

stępu do wysokiej jakości edukacji (projekt realizowany w partnerstwie), 

 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 99.566,49 zł. na realizację projektu „Szko-

ły Marzeń” 

3. w roku 2019: 

 zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 51.412,29 zł. z tytułu umowy o 

dofinansowanie projektu „Szkoły Marzeń” 

4. Deficyt nie uległ zmianie  podobnie jak przychody i rozchody budżetu. 

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

roku 2017 – 5.216.952,52 zł.  a powiększona o planowane wolne środki wynosi 

11.679.944,51 zł.  

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

5,72%, dla roku 2016 – 2,39% a dla roku 2017 - 2,55%.   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.   

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

nagrodzeń i składek od nich naliczonych w roku 2017 o kwotę 22.917,00 zł, oraz dokonano 

zmian w  wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia: 



1) Dla przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowa-

nymi z udziałem środków, o których mowa  art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach pu-

blicznych; 

 Dodano nowe przedsięwzięcie „Szkoła Marzeń”  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 do realizacji przez SP 

w Nowogrodźcu, SP Gierałtów oraz SP w Wykrotach we współpracy z Zakładem Ob-

sługi Szkół oraz Urzędem w latach 2017-2019 w łącznej kwocie dofinansowania 

198.269,88 zł.  w podziale na 2017- r- 47.291,10 zł., w 2018- 99.566,49 zł. i 2019 – 

51.412,29 zł.   

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

 Dla zadnia „Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa wa-

runków socjalnych” zwiększono limit w roku 2018 o kwotę 16.889,00 zł.  

 Dodano nowe zadanie „ Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Czernej” do realizacji w latach 2016-2018 w tym limit roku 2017 -

450.000,00 zł. oraz 370.500,00 zł. w roku 2018 (plan w rozdziale 75412 i 85154).  

12. Uaktualniono nowe  wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji w roku 2017. 

13. Uaktualniono kwoty zadań finansowanych z udziałem środków unijnych  w tym: 

 dochody bieżące w roku 2017 z tytułu umowy o dofinansowanie projektu „Szkoła 

Marzeń” w kwocie 47.291,10 zł. w 2018 – 99.566,49 i 2019 – 51.412,29 zł.  

 wydatki bieżące zaktualizowano odpowiednio o kwoty dofinansowania ze środ-

ków unijnych. 
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