
Objaśnienia do Zarządzenie Nr 94/2016 w sprawie zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026. 

Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały. 

W 2016 r. dokonano zmiany  planowanych kwot dochodów  i wydatków,  na podstawie  Zarządzenia 

Wójta Gminy Nadarzyn Nr 91 /2016 z dnia 20.09.2016 r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 

rok 2016 w którym zwiększone zostały planowane  kwoty dotacji i wydatków na zadania zlecone. 

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększone zostały o kwotę 2 762 302,00 zł, w tym z 

tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 174 172,00 zł. 

W 2017 roku dokonano zmiany planowanych wydatków majątkowych, o kwotę 117 480,85 zł, w 

wyniku budżetu (wiersz.3) -planowany deficyt  na rok 2017 wzrósł  o 117 480,85 zł i wynosi  

4 613 443,00 zł.   

 

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2016 są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 

rok.    

Planowane dochody budżetowe gminy  na rok  2016, po zmianach wynoszą ogółem 93 509 129,53  zł, 

(wiersz 1) z podziałem na: 

1.dochody bieżące  89 948 218,53 zł,    

2.dochody majątkowe  3 560 911,00 zł; w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości  

2 900 000,00 zł; 

Planowane wydatki budżetowe  gminy na rok 2016, po zmianach wynoszą ogółem 101 540 038,53 zł, 

(wiersz 2) w tym: 

1. wydatki bieżące                     78 847 780,41 zł, (wiersz 2.1) w tym: 

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   27 936 416,03 zł; (wiersz 11.1)  

- związane z funkcjonowaniem JST                     9 760 365,51 zł; (wiersz 11.2) 

- objęte limitem art.226 ust.4 ufp                                       2 141 030,43 zł; (wiersz 11.3.1) 

- na obsługę długu                 1 400 000,00 zł; (wiersz 2.1.3) 

1. wydatki majątkowe                         22 692 258,12 zł, (wiersz 2.2) w tym: 

objęte limitem art.,226 ust.4 ufp                         17 835 705,14 zł (wiersz 11.3) 

Kontrola zadłużenia. 

W latach objętych prognozą 2016 -2026 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 

9.7.1) zgodnie z art.243 ufp. 

 


