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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 ostatniej zmiany Wie-

loletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec  - dnia 14 listopada 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 580.451,00 zł. ogółem, w tym bieżące w 

kwocie 580.451,00 zł. w tym, z tytułu zwiększania planu dochodów z dotacji i 

środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 565.884,00 zł. z tytułu środków 

zewnętrznych na inwestycje,  

 zwiększa się  plan wydatków ogółem o kwotę 303.499,88 zł.  w tym  plan wydat-

ków bieżących zwiększa się o 580.451,00 zł. i zmniejsza się plan wydatków mająt-

kowych o 276.951,12 zł.   

2. Zmienia się kwoty planowanych wydatków w roku 2019: zwiększa się plan wydat-

ków majątkowych o 276.951,12 zł.  

3. Wynik budżetu lat 2018-2019 ulega zmianie; zmniejsza się deficyt o 276.951,12 zł. w 

roku 2018. natomiast deficyt roku 2019 zwiększa się o tą sama kwotę. 

4. Zmianie ulegają przychody budżetu w roku 2018 i 2019 z tytułu zaciągnięcia pożycz-

ki z WFOŚiGW w tym w roku 2018 zmniejsza się kwota przychodów o 276.951,12 

zł. a w roku 2019 zwiększa się o tą sama kwotę.  

5. W związku z przesunięciem terminu uruchomienia części przychodów z tytułu po-

życzki w roku 2018, zmniejsza się kwota długu na koniec 2018 o 276.951,12 zł.    

6. Nie ulega zmianie różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.   

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

2016 – 2,39%, dla wykonania roku 2017 - 2,05% a dla roku 2018- 2,27%. (mniejszy o 

0,02%).  Największy planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań dla planowa-

nych 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%.  Maksymalny 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 wielkości dopuszczalnych.   

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

ne spłaty rat  z tytułu wykupu papierów wartościowych. 

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

roku 2018 plan na wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 48.883,07 zł. Ponadto 

dokonuje się zmian w  wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia: 

 



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

 dodaje się przedsięwzięcie w zakresie zadań majątkowych o nazwie: Dotacje- 

zamiana systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji 

na obszarze województwa dolnośląskiego”, jako przedsięwzięcie wieloletnie;  

w tym limit wydatków roku 2018 – 1.385.152,88 zł. i roku 2019 – 276.951,12 

zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.   

10. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2018 o 

276.951,12 zł. a zwiększono w roku 2019 o tą samą kwotę.    

 
Sporządziła Irena Johna-Rudko 


