
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr X/72/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 roku 
 

 

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

i Miasta Nowogrodziec  

W uchwale uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady 

Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 roku wg stanu od 

ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec  - dnia 06 marca 

2019 r. do dnia bieżącego:  

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

2019 w tym; 

 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.577.821,24 zł ogółem w tym, bieżące w kwocie 

602.493,34 zł. w tym z tytułu zwiększania planu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące o kwotę 396.601,34 zł. oraz majątkowe w kwocie 975.327,90  w tym z tytułu do-

tacji i środków w kwocie 183.330,00 zł.  

 zwiększa się  plan wydatków ogółem o kwotę 942.039,34 zł.  w tym  plan wydatków bie-

żących zwiększa się o 382.774,64 zł. w tym zmniejsza się plan wydatków na obsługę dłu-

gu o 38.000,00 zł. a zwiększa się plan wydatków majątkowych o 559.264,70 zł.    

3. W latach następnych na skutek zmniejszenia planowanej kwoty emisji obligacji w roku 2019 

z 10.000.000,00 zł. na 4.000.000,00 zł. zmniejsza się każdego roku kwota obsługi długu, w 

związku z czym zmniejsza się kwota wydatków bieżących a zwiększają się możliwości pla-

nowania wydatków majątkowych.  

4. Wynik budżetu roku 2018 wyniósł -15.071.103,78 zł. przy planowanym deficycie 

20.308.540,88 zł. Deficyt roku 2019 zmniejsza się o 635.781,90 zł. i wynosi 8.509.065,22 zł.  

5. Przychody budżetu roku 2018 wyniosły 22.534.688,21 zł. przy planowanych przychodach w 

kwocie 21.458.540,88 zł.  Przychody roku 2019 zmniejszają się o 635.781,90 zł w tym 

zwiększają się z tytułu wolnych środków o kwotę  5.364.218,10 zł. a zmniejszają się z tytułu 

emisji obligacji o kwotę  6.000.000,00 zł.   

6. Rozchody budżetu dla roku 2019 nie ulegają zmianie. W związku ze zmianą planowanej 

kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji z 10.000.000,00 zł na 4.000.000,00 zł.  zmianie 

ulega kwota rozchodów: 

rok przed zmianą po zmienie

2021 200 000,00 200 000,00

2022 200 000,00 200 000,00

2023 200 000,00 200 000,00

2024 200 000,00 200 000,00

2025 200 000,00 200 000,00

2026 200 000,00 0,00

2027 400 000,00 400 000,00

2028 400 000,00 400 000,00

2029 400 000,00 400 000,00

2030 400 000,00 400 000,00

2031 1 400 000,00 1 400 000,00

2032 1 400 000,00

2033 1 400 000,00

2034 1 400 000,00

2035 1 600 000,00

Razem 10 000 000,00 4 000 000,00  

 



 

7. Kwota długu na koniec roku 2018 wyniosła 22.405.152,88 zł. a planowana na koniec 2019 po 

zmianie wyniesie 25.400.000,00 zł. 

8. Zwiększa się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 219.718,70 

zł. i wynosi 2.467.047,21 zł.    

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

2,39%, dla roku 2017 - 2,05%,  dla roku 2018- 2,04% a dla bieżącego roku wynosił 3,5% a 

obecnie 3,39%.  Największy planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań dla planowa-

nych danych występuje w roku  2021 i wynosił 4,88%, a obecnie będzie wynosił 4,50%. 

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

10,60%, dla roku 2017 wynosi 14,36% a dla roku 2018 -18,35%.  Maksymalny wskaźnik dla 

roku 2019 oparty na planie 3 kwartałów wyniósł 17,33%  a po uwzględnienia wykonania roku 

2018 wynosi 20,17%. Wskaźniki dla lat następnych nie przekraczają wielkości dopuszczal-

nych.   

10. Aktualizuje się kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zwiększa się w roku 2019 

plan na wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 21.568,89 zł. oraz na wydatki związane 

z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 31.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmian w  wydat-

kach objętych limitami na przedsięwzięcia: 

1) Dla przedsięwzięć na programy i projekty i zadania związane z programami z udziałem 

środków o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; 

a) W zakresie wydatków bieżących zmienia się: 

 łączne nakłady dla projektu „Szkoła Marzeń” realizowanego przez SP Wy-

kroty o 1.809,43 zł. oraz limit roku 2019 o 1.809,43 zł.  

 łączne nakłady dla projektu „Szkoła Marzeń” realizowanego przez SP No-

wogrodziec o 3.358,26 zł. oraz limit roku 2019 o 3.328,26 zł.  

 łączne nakłady dla projektu „Szkoła Marzeń” realizowanego przez SP Gie-

rałtów o 2.671,86zł. oraz limit roku 2019 o 2.671,86 zł.  

b) W zakresie wydatków majątkowych; 

 zwiększa się łączne nakłady dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku 

przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu” o 

12.001,00 zł. oraz zwiększa się limit roku 2019 o 12.001,00 zł.   

2) Dla przedsięwzięć pozostałych w zakresie wydatków majątkowych; 

 zwiększa się łączne nakłady finansowe dla zadania „przebudowa budynku 

Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu” 

na salę wielofunkcyjną” zwiększa się łączne nakłady finansowe o 12.202,00 

zł. oraz limit roku 2019 o 12.202,00 zł.  

11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych kontynuowanych o kwotę 145.216,00 zł. oraz no-

wych o 414.048,70 zł. 

12. Uaktualniono informacje w zakresie finansowania programów, projektów i zadań związanych 

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

publicznych w roku 2019; 

1) dla dochodów i wydatków bieżących - zwiększono kwoty planu o 7.809,55 zł. z tytu-

łu realizacji projektu „Szkoła Marzeń”, 

2) dla wydatków majątkowych – zwiększono wydatki o 12.001,00  zł na zadania z 

udziałem środków unijnych w tym zmniejsza się wydatki z udziałem środków unij-



nych o kwotę  146.884,10 zł. a zwiększa się wydatki krajowe o 158.885,10 zł. w tym 

w związku z zawartą umową o 142.766,39 zł.  

13.  W wyniku wprowadzonych zmian, zmienił się okres planowania Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej wraz z prognozą kwoty długu z lat 2019-2035  na lata 2019-2034.    

 
Sporządziła Irena Johna-Rudko 


