
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/196/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. 

Objaśnienia do uchwały Nr XXVII/196/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 

2021-2035 

I DOCHODY 

1. Plan dochodów ogółem na 2021 rok został zwiększony o 46.269,85 zł, z kwoty 

24.920.457,00 zł do kwoty 24.966.726,85 zł, z tego: 

1) plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 46.269,85 zł, z kwoty  

24.663.057,00 zł do kwoty 24.709.326,85 zł, 

2) plan dochodów majątkowych pozostał bez zmian i wynosi 257.400,00zł.. 

2. Prognozowane dochody budżetu na lata 2022 - 2035 pozostały bez zmian. 

II WYDATKI 

1. Plan wydatków ogółem na 2021 rok został zwiększony o kwotę 46.269,85 zł z kwoty 

26.544.657,00 zł do kwoty 26.590.926,85zł, z tego: 

1) plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 46.269,85 zł z kwoty 

24.582.042,23 zł do kwoty 24.628.312,08 zł.  

2) plan wydatków majątkowych pozostał bez zmian i wynosi 1.962.614,77 zł.  

2. Prognozowane wydatki budżetu na lata 2022 - 2035 pozostały bez zmian. 

 

III WYNIK BUDŻETU 

Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot 

przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. 

W Załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

2021-2035 wprowadzono następujące zmiany: 

1. W grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w wydatkach bieżących 

dodano przedsięwzięcie pn. „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej” z okresem realizacji na lata 

2019-2021 oraz limitem na 2021 rok w kwocie 29.520,00 zł. 

 

2. W wyniku wprowadzonych zmian: 

1) w 2021 roku wydatki objęte limitem zwiększyły się o kwotę 29.520,00 zł i wynoszą 

1.407.740,64 zł, 

2) łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 29.520,00 zł i wynoszą 8.857.749,90 zł, 

3) limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 29.520,00 zł i wynosi 8 312 740,64 zł. 
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