
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr XLIX/337/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 lutego 2018 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 2018 roku wg stanu od dnia podjęcia ostatniej uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec  - 30 stycznia 2018 r. do 

dnia bieżącego:  

1. Naniesiono dane podstawowe z szacowanego wykonania roku 2017. 

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

2018 w tym; 

 zwiększono plan dochodów o kwotę 67.807,91zł. ogółem, które stanowią dochody  z tytu-

łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.135,00 zł,  

 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.499.911,91 zł.  w tym  wydatki bieżące o 

kwotę 44.357,91 zł. i majątkowe o kwotę 1.455.554,00 zł.  

3. W następnych latach wydatki ogółem zostały zmniejszone w tym; 

rok wydatki ogółem wydatki bieżące

w tym wydatki 

na obsługę 

długu

wydatki 

majątkowe

2019 -182 104,00 40 000,00 40 000,00 -222 104,00 

2020 -100 000,00 35 000,00 35 000,00 -135 000,00 

2021 -150 000,00 30 000,00 30 000,00 -180 000,00 

2022 -200 000,00 30 000,00 30 000,00 -230 000,00 

2023 -200 000,00 20 000,00 20 000,00 -220 000,00 

2024 -200 000,00 15 000,00 15 000,00 -215 000,00 

2025 -200 000,00 10 000,00 10 000,00 -210 000,00 

2026 -200 000,00 5 000,00 5 000,00 -205 000,00 

-1 432 104,00 185 000,00 185 000,00 -1 617 104,00   

4. Deficyt w roku 2018 wzrósł o kwotę 1.432.104,00 zł.  a w roku 2019 o kwotę 182.104,00 zł. 

Natomiast w latach  2020 -2026 wzrosła nadwyżka budżetu odpowiednio o kwoty 

100.000,00 zł, 150.000,00 zł. i w latach następnych po 200.000,00 zł.    

5. Wzrosły przychody w roku 2018 z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę  1.432.104,00 zł.  

w całej kwocie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu.  

6. Wzrosły rozchody budżetu z tytułu spłat rat pożyczki w tym w roku 2018 – o 182.104,00 zł, 

w roku 2020- o 100.000,00 zł. w roku 2021-o kwotę 150.000,00 zł. i w latach 2022-2026 o 

200.000,00 zł.  

7. Zmianie uległa kwota długu na koniec roku 2018 o kwotę 1.432.104,00 i wynosi 

25.432.104,00 zł. a na koniec roku 2019 – o kwotę  1.250.000,00 zł.  i wynosi 30.150.000,00 

zł. w roku 2020 kwota długu jest wyższa o 1.150.000,00 zł. w roku 2021 o -1.000.000,00 zł. 

w roku 2022 – o 800.000,00 zł. w roku 2023 o 600.000,00 zł. w roku 2024 o 400.000,00 zł. 

a w roku 2025 o 200.000,00 zł.  w związku z zaplanowana spłatą zwiększonej pożyczki w 

roku 2026.  



8. Zmieniła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla 

roku 2018 – 1.262.881,67 zł. (większa o 23.450,00 zł.), natomiast w latach następnych 

2019-202 jest niższa ze względu na wzrost wydatków bieżących w równowartości kwoty na 

obsługę długu.  

9. Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem, wynosi dla roku 2016 – 

2,39%, dla prognozowanego wykonania roku 2017 - 2,05% a dla roku 2018- 2,45%.  Mak-

symalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ufp. dla roku 2016 wynosił 

10,60% a dla roku 2017 wynosi 14,36%.  Maksymalny wskaźnik dla roku 2018 oparty na 

planie z trzech kwartałów wynosi 14,25% Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają 

wielkości dopuszczalnych.   

10. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zmniejszono kwotę 

wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w roku 2018 o kwotę 22,70 zł. oraz dokonano 

zmian w  wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia: 

1) Dla przedsięwzięć pozostałych; 

 Dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 

Gminy i Miasta Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna” – zmniejszono na-

kłady dla zadania ogółem, limity w latach 2019-2021 oraz limit zobowiązań  o 

350.000,00 zł. 

 Dla zadania „Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budyn-

kach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec  - Go-

spodarka niskoemisyjna” – zmniejszono nakłady dla zadania ogółem, limity w 

latach 2019-2020 oraz limit zobowiązań  o 200.000,00 zł. 

 Dla zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec” zwięk-

szono nakłady ogółem o kwotę 40.000,00 zł. w tym limit roku 2018 w związku z 

zwiększeniem zakresu budowy oświetlenia w miejscowości Gościszów i Nowa 

Wieś. 

11. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych nowych w roku 2018 o kwotę 3.550,00 zł.  a 

zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę  1.459.04,00 zł. Natomiast w latach 

następnych skorygowano możliwości wydatkowania środków na nowe inwestycje o kwoty 

obsługi pożyczki czyli spłat rat o odsetek.  
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