
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr XII/84/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 czerwca 2019 roku 
 

 

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

i Miasta Nowogrodziec  

W uchwale uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniem Burmistrza w sprawie zmian w budże-

cie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 roku wg stanu od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec  - dnia 29 maja 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 301.332,65 zł ogółem w tym, bieżące w kwocie 

225.550,46 zł. w tym z tytułu zwiększania planu opłat lokalnych w kwocie 199.000,00 zł 

oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 5.550,46 zł.  oraz mająt-

kowe w kwocie 75.782,19 zł.  

 zwiększa się  plan wydatków ogółem o kwotę 301.332,65 zł.  w tym  plan wydatków bie-

żących zwiększa się o 186.300,96 zł.  i zwiększa się plan wydatków majątkowych o 

115.031,69 zł.    

3. Deficyt roku 2019 nie zmienia się i wynosi 8.509.065,22 zł.  

4. Nie ulegają zmianie przychody, rozchody i kwota długu na koniec roku 2019.  

5. Zwiększa się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 39.249,50 zł. 

i wynosi 2.506.296,71 zł.    

6. 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 wynosi 3,37%. 

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

nych danych występuje w roku  2021 i wynosi 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 dopuszczalnych.   

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

plan na wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 21.429,75 zł. oraz na wydatki związane 

z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 30.000,00 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 zwiększa się: 

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

kroty o 790,00 zł. oraz limit roku 2019 o 790,00 zł.  

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

wogrodziec o 341,31 zł. oraz limit roku 2019 o 341,41 zł.  

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

rałtów o 65,00 zł. oraz limit roku 2019 o 65,00 zł.  

2) Dla przedsięwzięć pozostałych w zakresie wydatków majątkowych; 

 zmienia się dla zadania „przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu” na salę wielofunkcyjną” limit 



roku 2019 o 46.508,19 zł. z tytułu wydatków niewygasających z upływem 

roku 2018, bez zmiany łącznych nakładów finansowych.  

11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych kontynuowanych o kwotę 75.782,19 zł. oraz no-

wych o 81.912,50 zł. Natomiast zmniejsza się plan wydatków w formie dotacji o 42.663,00 

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 1.196,31zł. z tytułu 

realizacji projektu „Szkoła Marzeń”, 

    

 
Sporządziła Irena Johna-Rudko 


