
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały nr LII/365/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2018 roku 
 

 

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

i Miasta Nowogrodziec  

 

W uchwale uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w bu-

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

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec  - dnia 28 marca 2018 r. do 

dnia bieżącego:  

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

2018 w tym; 

 zwiększono plan dochodów o kwotę 885.869,37 zł. ogółem, w tym bieżące w kwocie 

859.805,67 zł. w tym dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 353.700,00 zł. i  z 

tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 380.388,67 zł.   oraz z 

tytułu dochodów majątkowych w kwocie 26.063,70 zł.  

 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 885.869,37 zł.  w tym  wydatki bieżące o 

kwotę 326.833,67 zł. i majątkowe o kwotę 559.035,70 zł.  

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

3. Wynik budżetu roku 2018 i lat następnych nie uległ zmianie, podobnie jak przychody,  roz-

chody budżetu i kwota długu. 

4. Zmieniła się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosi dla 

roku 2018 – 1.761.929,67 zł. (większa  o 532.972,00 zł.)  

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- 2,44%.  Maksymalny dopuszczal-

ny 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 prze-

kraczają wielkości dopuszczalnych.   

6. Zaktualizowano kolumny dotyczące danych uzupełniających, w tym zwiększono kwotę wy-

nagrodzeń i składek od nich naliczonych w roku 2018 o kwotę 6,55 zł. oraz dokonano zmian 

w  wydatkach objętych limitami na przedsięwzięcia: 

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

 zwiększono plan limitu dla roku 2018 dla zadania „Rewitalizacja płyty ul. Rynek 

i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu” o kwotę  7.400,00 zł. oraz limit zobowiązań o 

kwotę  7.400,00 zł.  

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

323.563,70 zł.  i zwiększono wydatki majątkowe nowe w roku 2018 o 204.272,00 zł. oraz 

zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 60.000,00 zł.  
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