
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr XLV/316/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 grudnia 2017roku. 
 

 

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 29 listopada 2017 do dnia bie-

żącego:  

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

2017 w tym; 

 zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 47.370,00 zł. które stanowią dochody  z tytu-

łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,  

 zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 47.370,00 zł. które stanowią wydatki bieżą-

ce.  

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

3. Nie zmieniła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi 

dla roku 2017 – 5.241.832,51 zł.  a powiększona o planowane wolne środki wynosi 

11.704.824,51 zł.  

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

5,72%, dla roku 2016 – 2,39% a dla roku 2017 - 2,48%.   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.   

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

nagrodzeń i składek od nich naliczonych w roku 2017 o kwotę 27.122,00 zł, oraz dokonano 

zmian w  wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia: 

1) Dla przedsięwzięć na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z 

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

nych; 

 Dla zadania „Szkoła Marzeń – zapewnienie wysokiej jakości edukacji” – zmniejszono 

limit roku 2017 dla Urzędu Miejskiego o 50,00 zł. a zwiększono limity roku 2017 dla 

SP w Wykrotach, SP w Nowogrodźcu i SP w Gierałtowie odpowiednio o 17,00 zł. 

18,00 zł. i 15,00 zł.  

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

 Dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej” – zwiększono łączne na-

kładu i limit roku 2018 o kwotę 205.000,00 zł.    
 

Sporządziła 
Irena Johna-Rudko 


