
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr LVI/387/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 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 

30 lipca 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 1.150.041,57 zł. ogółem, w tym bieżące w 

kwocie 182.616,93 zł. w tym, z tytułu zwiększania planu dochodów z tytułu dotacji 

i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 190.492,93 oraz zmniejszenia 

planu subwencji ogólnej o kwotę 7.876,00 zł.  oraz zwiększa się plan  dochodów 

majątkowych o kwotę 967.424,64 zł. z tytułu środków zewnętrznych na inwesty-

cje.  

 zwiększa się  plan wydatków ogółem o kwotę 1.150.041,57 zł.  w tym  wydatki 

bieżące zwiększa się o 231.168,93 zł. i majątkowe o 918.872,64 zł.  

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

2.104.110,86 zł. co stanowi kwotę dofinansowania ze środków zewnętrznych na in-

westycje i o tą samą kwotę zwiększa się plan wydatków ogółem w tym majątkowych. 

3. Wynik budżetu roku 2018 i lat następnych nie ulega zmianie. Nie zmieniają się kwoty 

przychodów i rozchodów budżetu. Nie zmienia się kwota długu.   

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

dla roku 2018 – 2.904.458,16 zł. (mniejsza o 48.552,00zł).  

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

2016 – 2,39%, dla wykonania roku 2017 - 2,05% a dla roku 2018- 2,31%. Największy 

planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań dla planowanych danych występuje w 

roku  2021 i wynosi 4,80%. 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.   

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

ne spłaty rat  z tytułu wykupu papierów wartościowych. 

7. Aktualizuje się kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zmniejsza się w 

roku 2018 plan na wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 5.189,00 zł. Zwiększa 

się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialne-

go o 65.000,00 zł.  Ponadto dokonuje się zmian w  wydatkach objętych limitami na 

przedsięwzięcia: 



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

mi; 

 w części wydatków bieżących na realizację projektu „Rewitalizacja płyty ul. 

Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu” z przeznaczeniem na koszty osobowe 

obsługi projektu, promocji projektu, w ramach środków z dofinansowaniem z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020 oraz budżetu państwa, zwiększa się limity w roku 2018 i 2019 o 

62.640,00 zł.  

 w części wydatków majątkowych na realizację projektu „Rewitalizacja płyty 

ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu” z przeznaczeniem na roboty bu-

dowlane i zakup inwestycyjne (monitoring), w ramach środków z dofinanso-

waniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-

skiego 2014-2020 oraz budżetu państwa, zwiększa się limity w roku 2018 i 

2019 o 3.975.643,99 zł. (w tym w roku 2018 w ramach środków poza projek-

tem o kwotę 16.831,86 zł.)  

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

 dodaje się nowe przedsięwzięcie w zakresie zadań bieżących o nazwie „Spo-

rządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Parzyce” w łącznych nakładach 18.450,00 zł. do realizacji w latach 2018-2019 

odpowiednio po 6.150,00 zł. i 12.300,00 zł.  

 w zakresie zadań majątkowych, zmniejsza się nakłady i limity dla zadania 

„Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu” , w związku 

z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych. 

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

872.933,64 zł.  i zwiększono wydatki majątkowe nowe w roku 2018 o 45.939,00 zł. 

Dla roku 2019 zwiększa się plan zadań majątkowych kontynuowanych o 34.671,35 zł. 

i zwiększa się plan na nowe możliwości realizacji zadań inwestycyjnych o 

2.069.439,51zł.     

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

łem środków unijnych: 

 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych: zwiększa się dochody w 

związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja płyty 

ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu” na kwotę łączną 3.119.043,50 zł. 

w tym ze środków unijnych w kwocie 2.697.551,14 zł. (w roku 2018 – 

840.339,58 zł. i 2019 – 1.857.211,56 zł.)  i budżetu państwa 421.492,36 zł. (w 

roku 2018 – 131.303,06 zł.  i 2019 – 290.189,30 zł.)  

 w zakresie wydatków bieżących zwiększa się wydatki bieżące dla roku 2018 o 

38.070,00 zł. dla zadania projektu „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Ko-

ściuszki w Nowogrodźcu” w tym dla środków z Funduszu o kwotę 23.040,00 

zł. oraz w roku 2019 – o 24.570,00 zł. w tym ze środków Funduszu o 

14.400,00 zł.   

 w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się plan o 2.790.972,64 zł. dla  

projektu „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu” w 

tym dla środków z Funduszu o kwotę 1.387.783,48 zł. oraz środki krajowe o 



1.403.189,16 (w tym w klasyfikacji 6050 –w kwocie 16.831,86 zł.) oraz w ro-

ku 2019 o kwotę 1.184.671,35 zł. w tym z dofinansowania Funduszu w kwo-

cie 588.856,54 zł. oraz środki krajowe o 595.814,81 zł.   
 

Sporządziła 

Irena Johna-Rudko 


