
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr LV/383/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 lipca 2018 roku 
 

 

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

i Miasta Nowogrodziec  

 

W uchwale uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian 

w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 roku wg stanu od dnia podjęcia ostatniej 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec  - dnia 

27 czerwca 2018 r. do dnia bieżącego:  

1. Aktualizuje się kwoty dochodów i wydatków w podziale na poszczególne rodzaje dla 

roku 2018 w tym; 

 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.037.103,00 zł. ogółem, w tym bieżące w 

kwocie 790.603,00 zł. w tym z tytułu zwiększania planu dochodów z tytułu podat-

ku od nieruchomości w kwocie 1.500.000,00 zł. i zmniejszenia planu dochodów z 

tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 711.641,00 zł.   

oraz zwiększa się plan  dochodów majątkowych o kwotę 246.500,00 zł.  

 zwiększa się  plan wydatków ogółem o kwotę 2.395.803,00 zł.  w tym  wydatki 

bieżące zmniejsza się o 494.897,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu o 25.000,00 zł. 

oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.890.700,00 zł.  

2. W zakresie wydatków w roku 2019 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 

4.000.000,00 zł. z tytułu wydatków majątkowych. Zmniejsza się plan odsetek na ob-

sługę długu o kwotę  20.000,00 zł, ale nie zmienia się wydatków na obsługę długu 

(wydatki na prowizję od emisji obligacji).  W latach następnych zwiększają się wy-

datki bieżące o koszty obsługi długu a zmniejszają się wydatki majątkowe. Wydatki 

majątkowe zmniejszają się również o kwoty zmian w rozchodach budżetu z tytułu 

wykupu obligacji.  

3. Wynik budżetu roku 2017 zakończył się nadwyżką w kwocie 4.264.806,98 zł.  

4. Wynik budżetu roku 2018 ulega zmianie – zwiększa się deficyt o 1.358.700,00 zł. i 

wynosi 20.735.492,00 zł.  Zwiększają się przychody budżetu z tytułu wolnych środ-

ków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.108.700,00 zł., które 

pokryją zwiększony deficyt oraz zmniejszają się przychody z tytułu emisji papierów 

wartościowych o kwotę 2.750.000,00 zł. .   

5. Wynik budżetu roku 2019 ulega zmianie – zwiększa się deficyt o 4.000.000,00 zł. i 

wynosi 8.717.896,00 zł.  Zwiększają się przychody budżetu z tytułu emisji papierów 

wartościowych o kwotę  4.000.000,00 zł., które pokrywają zwiększony deficyt.  

6. Zmieniają się rozchody budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach, w 

tym: 
w 2021 r.  +50.000,00 

w 2027 r.  +200.000,00 

w 2028 r. +200.000,00 

w 2029r. +200.000,00 

w 2030r. +200.000,00 

w 2031r. +200.000,00 

w 2032r. +200.000,00 

w 2033 r. +200.000,00 



w 2034 r. +200.000,00 

w 2035 r. -400.000,00 

7. Zmienia się kwota długu w związku z zmniejszeniem kwoty emisji obligacji w roku 

2018 o 2.750.000,00 zł. i zwiększeniem kwoty emisji obligacji w roku 2019 o 

4.000.000,00 zł.  z tym: 
W roku 2018 -2.750.000,00 

W roku 2019  +1.250.000,00 

W roku 2020 +1.250.000,00 

W roku 2021 +1.200.000,00 

W roku 2022 +1.200.000,00 

W roku 2023 +1.200.000,00 

W roku 2024 +1.200.000,00 

W roku 2025 +1.200.000,00 

W roku 2026 +1.200.000,00 

W roku 2027 +1.000.000,00 

W roku 2028 +800.000,00 

W roku 2029 +600.000,00 

W roku 2030 +400.000,00 

W roku 2031 +200.000,00 

W roku 2032 +0,00 

W roku 2033 -200.000,00 

W roku 2034 -400.000,00 

8. Emitowane obligacje w latach 2018-2019 zaplanowano do wykupu w latach do roku 

2035 w tym: 

rok 

raty dla emisji papierów war-

tościowych roku 2018 

raty dla emisji papierów warto-

ściowych roku 2019 Razem 

2018     0,00 

2019     0,00 

2020 700 000,00   700 000,00 

2021 700 000,00 200 000,00 900 000,00 

2022 700 000,00 200 000,00 900 000,00 

2023 700 000,00 200 000,00 900 000,00 

2024 700 000,00 200 000,00 900 000,00 

2025 700 000,00 200 000,00 900 000,00 

2026 700 000,00 200 000,00 900 000,00 

2027 700 000,00 400 000,00 1 100 000,00 

2028 700 000,00 400 000,00 1 100 000,00 

2029 700 000,00 400 000,00 1 100 000,00 

2030 600 000,00 400 000,00 1 000 000,00 

2031 600 000,00 1 400 000,00 2 000 000,00 

2032 600 000,00 1 400 000,00 2 000 000,00 

2033 600 000,00 1 400 000,00 2 000 000,00 

2034 600 000,00 1 400 000,00 2 000 000,00 

2035 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 

Suma 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00 

9. Zmienia się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi 

dla roku 2018 – 2.953.010,16 zł. (większa o 1.285.500,00 zł.) w latach następnych 

również ulega zmianie o wydatki na obsługę długu.  

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

2016 – 2,39%, dla wykonania roku 2017 - 2,05% a dla roku 2018- 2,35%. Największy 

planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań dla planowanych danych występuje w 

roku  2020 i wynosi 4,78%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art. 

243 ufp. dla roku 2016 wynosił 10,60% a dla roku 2017 wynosi 14,36%.  Maksymal-

ny wskaźnik dla roku 2018 oparty na planie z trzech kwartałów wynosi 14,25%  a po 

wykonaniu roku 2017- 18,35%. Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają wiel-

kości dopuszczalnych.   



11. W latach 2020-2035, zaplanowane nadwyżki budżetowe przeznacza się, na zwiększo-

ne spłaty rat  z tytułu wykupu papierów wartościowych. 

12. Aktualizuje się kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zwiększa się w 

roku 2018 plan na wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 93.877,91 zł. oraz do-

konuje się zmian w  wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia: 

1) Dla przedsięwzięć na programy i projekty i zadania związane ze środkami unijny-

mi; 

 Dla zadania w części wydatków bieżących „Budowa Systemu Informacji Prze-

strzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administra-

cyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” zmniej-

sza się nakłady ogółem o kwotę  293.506,57 zł. (skorygowano dotychczasowe 

wydatki) oraz limit roku 2018 o kwotę  290.000,00 zł. 

 Dla zadania w części wydatków majątkowych „Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług admi-

nistracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” 

zwiększa się nakłady ogółem o kwotę  290.000,00 zł. oraz limit roku 2018 o 

kwotę  290.000,00 zł. 

 Dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowo-

grodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu” – doprecyzowuje się nazwę zada-

nia oraz zwiększa się nakłady ogółem o 7.292.500,00 zł. (skorygowano do-

tychczasowe wydatki) oraz limit roku 2018 o 2.400.000,00 zł. i limit roku 

2019 o 5.000.000,00 zł. (zadanie z rozdziału 85117 i 85202).   

2) Dla przedsięwzięć na programy i projekty i zadania pozostałe; 

 Dodaje się nowe przedsięwzięcie o nazwie” Renowacja wieży widokowej 

wraz z zagospodarowaniem terenu” w łącznych nakładach 489.500,00 zł. w 

tym dokumentacja wykonana w roku 2017  w kwocie 39.500,00 zł. do realiza-

cji w roku 2018 do wysokości limitu w kwocie 450.000,00 zł.    

13. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2018 o kwotę 

2.690.000,00 zł.  i zwiększono wydatki majątkowe nowe w roku 2018 o 200.700,00 

zł. Dla roku 2019 zwiększa się plan zadań majątkowych kontynuowanych o 

5.450.000,00 zł. a zmniejsza się możliwości nowych zadań inwestycyjnych o 

1.450.000,00 z latach następnych zmniejsza się kwoty dla nowych zadań inwestycyj-

nych.   

14. Uaktualniono dane dotyczące dochodów i wydatków na projekty realizowane z udzia-

łem środków unijnych: 

 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych: zwiększa się dochody mająt-

kowe a zmniejsza dochody bieżące dla roku 2018 o 246.500,00 zł. dla zadania 

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i 

elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części woje-

wództwa dolnośląskiego”  

 w zakresie wydatków bieżących zmniejsza się wydatki bieżące dla roku 2018 

o 290.000,00 zł. dla zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz 

rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pół-

nocno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” w tym dla środków z 

dofinansowanie o kwotę 246.500,00 zł.  



 w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się wydatki majątkowe o 

2.690.000,00 zł. w tym dla zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzen-

nej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyj-

nych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” w kwocie 

290.000,00 zł. w tym dla środków z dofinansowanie o kwotę 246.500,00 zł 

oraz dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w No-

wogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu” w roku 2018 o kwotę 

2.400.000,00 zł. a w roku 2019 o 5.000.000,00 zł. w zakresie środków wła-

snych.  

 
 

Sporządziła 

Irena Johna-Rudko 


