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 Burmistrz Nowogrodźca, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok,  

zawierające zestawienie dochodów i wydatków  oraz informację o przebiegu wykonania budżetu 2014 

rok w postaci opisowej – zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U.  z 2013roku 885 ze zmianami). 

 Informacja opracowana została w układzie danych zawartych w Uchwale Nr XXX/231/13 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec na 2013 rok , z uwzględnieniem zapisów księgowych  oraz zmian dokonanych w ciągu 

roku zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca.  

 

Uchwalony przez Radę Miejską w Nowogrodźcu budżet na 2014 roku zamykał się następującymi 

kwotami: 

- po stronie dochodów     -   36.170.376,00 zł.  

- po stronie wydatków     -   41.342.611,90 zł. 

  Deficyt   5.172.235,90 zł. 

 

Na przestrzeni  2014 roku, budżet gminy uległ  zwiększeniu się o łączną kwotę: 

- dochody   o     2.729.630,62 zł 

- wydatki    o     2.748.536,66 zł 

      

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami: 

 

I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

 

1. Nr XLVI/337/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku  

 -     zwiększono  dochody  o          21.447,39  zł                             

 -     zwiększono wydatki    o          40.353,43  zł  

 
2. 

 
Nr XLVII/357/14 z dnia 28 marca 2014 roku 

 

 -     zwiększono dochody   o           98.988,00 zł                         

 -     zwiększono  wydatki   o           98.988,00 zł  

   
3. Nr XLVIII/362/14 z dnia 22 kwietnia 2014 

roku 
 

 -    zwiększono  dochody   o         137.780,00 zł  

 -    zwiększono wydatki     o         137.780,00 zł  

   
4. Nr XLIX/372/2014 z dnia 06 czerwca 2014 

roku 
 

 -    zwiększono   dochody   o         25.593,00 zł  

 -    zwiększono  wydatki     o         25.593,00 zł  

   
5.  Nr LI/379/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku  

 -    zwiększono   dochody   o    1.258.608,00  zł  

 -    zwiększono  wydatki     o    1.258.608,00  zł  

   
6. Nr LII/392/14  z dnia 12 sierpnia 2014 roku  

 -      zwiększono  dochody  o        194.131,00 zł  

 -      zwiększono  wydatki   o        194.131,00 zł  

   
7. Nr LIII/398/14 z dnia 19 września 2014 roku  
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 -      zmniejszono dochody o          14.336,00 zł  

 -      zmniejszono wydatki  o          14.336,00 zł  

   
8. Nr LIV/412/14 z dnia  04 listopada 2014 roku  

 -      zwiększono dochody  o                250,00 zł  

 -      zwiększono wydatki   o                250,00 zł  

   
9. Nr III/9/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku  

 -     zwiększono dochody o             58.206,00 zł  

 -     zwiększono wydatki  o             58.206,00 zł  
 

 

II. Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca 

 

1. Nr 8/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku  
 -     zwiększono dochody  o       25.338,00 zł.                  

 -     zwiększono wydatki   o       25.338,00 zł. 

 
2. 

 
Nr 18/2014 z dnia 03 lutego 2014  roku 

 -     zwiększono dochody  o        3.292,00  zł.                        

 -     zwiększono wydatki   o        3.292,00  zł. 

 
3. 

 
Nr 23/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku  

 -     zwiększono dochody  o     20.000,00   zł.                      

 -     zwiększono wydatki    o    20.000,00   zł. 

  
4. Nr 39/2014 z dnia 31 marca 2014 roku 
 -     zwiększono dochody   o     60.604,00 zł.                        

 -     zwiększono wydatki    o     60.604,00 zł. 

  
5 Nr 43/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku  
 -     zwiększono dochody   o     295.662,75 zł.                   

 -     zwiększono wydatki    o     295.662,75 zł. 

  
6. Nr 50/214 z dnia 30 kwietnia 2014  roku  
 -     zwiększono dochody   o       14.787,00 zł.                  

 -     zwiększono wydatki    o       14.787,00 zł. 

  
7. Nr 69/2014 z dnia 29 maja 2014 roku  
 -     zwiększono dochody   o      17.110,00 zł.                   

 -     zwiększono wydatki    o      17.110,00 zł. 

  
8. Nr 75/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku 
 -     zwiększono dochody   o       22.532,00 zł.                

 -     zwiększono wydatki    o       22.532,00 zł. 

  
9. Nr  86/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku 
 -     zwiększono dochody   o         2.220,00 zł.                      

 -     zwiększono wydatki    o         2.220,00 zł. 
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10. Nr 95/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku 
 -     zwiększono dochody   o       54.598,00  zł                      

 -     zwiększono wydatki    o       54.598,00  zł 

  
11. Nr 115/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku 
 -     zwiększono dochody   o        15.521,00 zł                                                  

 -     zwiększono wydatki    o        15.521,00 zł      

  
12. Nr 130/2014 z dnia 22 września 2014 roku 
 -     zwiększono dochody   o        25.074,00 zł                     

 -     zwiększono wydatki    o        25.074,00 zł 

  
13. Nr 138/2014 z dnia 03 października 2014 

roku 
 -     zwiększono dochody   o       90.347,00 zł                      

 -     zwiększono wydatki    o       90.347,00 zł. 

  
14. Nr 145/2014 z dnia 20 października 2014 

roku 
 -    zmniejszono  dochody   o      49.856,00 zł                      

 -    zmniejszono wydatki     o      49.856,00 zł 

  
15. Nr 151/2014 z dnia 29 października 2014 

roku 
 -   zwiększono dochody     o      253.130,48 zł                      

 -   zwiększono wydatki      o      253.130,48 zł 

  
16. Nr 155/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku  
 -   zwiększono dochody   o        220.163,00 zł                      

 -   zwiększono wydatki    o        220.163,00 zł 

  
17. Nr  157/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku 
 -     zmniejszono  dochody   o    141.560,00 zł                      

 -     zmniejszono  wydatki    o    141.560,00 zł   

  
18. Nr  163/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku 
 -     zwiększono dochody   o       20.000,00 zł                      

 -     zwiększono wydatki    o       20.000,00 zł 

  
             

Plan po zmianach na  31 grudnia 2014 roku wynosi  

 

-  po stronie dochodów        38.900.006,62  zł     

-  po stronie  wydatków       44.091.148,56  zł 

 
Deficyt  5.191.141,94  zł. 
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Zbiorcze wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie

Plan pierwotny w 

zł

Plan po 

zmianach

Wykonanie za 

2014 rok

A Planowane dochody 36 170 376,00 38 900 006,62 39 187 388,31

B Planowane wydatki 41 342 611,90 44 091 148,56 41 188 701,04

C Nadwyżka/deficyt (A-B) -5 172 235,90 -5 191 141,94 -2 001 312,73

D
Finansowanie (D1+D2+D3-

D4)
5 172 235,90 5 191 141,94 6 364 154,78

D1
Przychody ze sprzedaży 

papierów wartościowych
7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

D2
wolne środki o których mowa w 

art. 217. ust.2 pkt 6
0,00 0,00 1 173 012,84

D3

Przychody - ze spłat pożyczek i 

kredytów udzielonych ze 

środków publicznych

0,00 18 906,04 18 906,04

D4 Rozchody - spłata kredytów 1 827 764,10 1 827 764,10 1 827 764,10  
 

Plan pierwotny zamykał się deficytem. Zmiany  budżetu w ciągu I półrocza zmieniły kwotę  

deficytu o 18.906,04 zł. Zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki od stowarzyszenia w kwocie 

18.906,04 zł.  W wyniku realizacji dochodów i wydatków rok zakończył się deficytem w kwocie 

2.001.312,73 zł. Dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1.827.764,10 zł. Źródłem pokrycia deficytu 

były wyemitowane obligacje w kwocie 7.000.000,00 zł. oraz spłacona pożyczka. Wypracowano wolne 

środki na koniec 2013 roku w kwocie 1.173.012,84 zł.     

 

 

I.  DOCHODY 

 

Plan dochodów budżetowych w 2014 roku, został zrealizowany w kwocie 39.187.388,31 zł. ( w 

roku 2013 - 38.303.594,85 zł. co stanowi 2,3% przyrostu  a w roku 2012 - 37.890.619,81zł.  – przyrost  

o 1,10%), co stanowi 100,74%  planowanych dochodów. Dochody bieżące zostały realizowane w 

kwocie 36.540.221,39 zł. (100,05%) a dochody majątkowe w kwocie 2.647.166,92 zł. (111,36%).  Rok 

do roku nastąpił wzrost dochodów bieżących o 303.333,97 zł.  a majątkowych o 580.459,49 zł. Łącznie 

dochody bieżące powinny być wyższe o nowe zadania Gminy takie jak gospodarowanie odpadami ( w 

roku 2013 dochody z tego tytułu za II półrocze wyniosły 892.560,02 zł. a w całym  2014 -  

1.821.111,86 zł. czyli o 928.551,84 zł. więcej) oraz dotacja na wychowanie przedszkolne ( w roku 2013 

za 4 ostatnie miesiące roku, w 2014 za cały rok – więcej o 351.761,36 zł. 

Szczegółowe  wykonanie dochodów budżetowych  wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.  

 

W ramach dochodów bieżących największe wykonanie procentowe nastąpiło w udziałach w 

podatku dochodowym od osób prawnych- 115,79%. W udziałach w podatku dochodowym od osób 

fizycznych również nastąpiło przekroczenie planowanej kwoty o 1,11%. W ramach dochodów 

majątkowych powyżej planu zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku  tj. w 128,90% ( w tym jedna 

większa transakcja). 
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L.P. Wyszczególnienie

Plan po 

zmianach w zł.

Wykonanie za 

2014 w zł.

Wykonanie za 

2014 w %

1

Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i 

Urzędy Skarbowe 12 107 210,00 12 122 049,61 100,12%

2 Subwencje 13 155 925,00 13 155 925,00 100,00%

3

Udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 4 971 691,00 5 026 870,00 101,11%

4

Udziały w podatku dochodowym od osób 

prawnych 100 000,00 115 787,70 115,79%

5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 774 705,23 4 742 346,16 99,32%

6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej 4 062,00 3 800,00 93,55%

7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 1 279 129,00 1 264 183,26 98,83%

8 Inne dochody bieżące 150 184,39 123 529,66 82,25%

9 Środki na inwestycje zewnętrzne 1 299 770,00 1 277 503,86 98,29%

10 Pozostałe o charakterze inwestycyjnym 25 830,00 25 830,01 100,00%

11 Dochody ze sprzedaży majątku Gminy 1 031 500,00 1 329 563,05 128,90%

Razem 38 900 006,62 39 187 388,31 100,74%

 
Poniżej wykres zmian głównych składników dochodów w latach 2010,  2011, 2012. 2013   

2014:
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Największy dochód dla gminy stanowią subwencje 33,57% całości dochodów roku 2014 (w 

roku 2013 - 39,66%  a w  2012- 41,54%). Jednak kwoty te w ostatnich dwóch latach maleją; 

 

2010 2011 2012 2013 2014 Plan 2015

Subwencja 

oświatowa 11 192 533,00 12 305 982,00 12 305 982,00 11 864 344,00 11 527 104,00 11 654 995,00

subwencja 

wyrównawcza 2 287 285,00 2 187 217,00 2 984 978,00 2 812 052,00 1 170 184,00 1 107 390,00

subwencja 

równoważąca 379 724,00 412 165,00 450 616,00 515 407,00 458 637,00 395 377,00

Razem 13 859 542,00 14 905 364,00 15 741 576,00 15 191 803,00 13 155 925,00 13 157 762,00  
 

Największy spadek nastąpił w subwencji wyrównawczej, która składa się z części podstawowej 

i uzupełniającej. Podstawową otrzymuje gmina, której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 

mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. 

W roku 2014 wskaźnik ten dla Gminy wyniósł 91,22% (w roku 2013 – 79,67%, dla roku 2015 

wskaźnik ten wynosi 93,03% -więc nie otrzymujemy tej części subwencji). Nastąpił również spadek 

subwencji oświatowej rok do roku o 337.240,00 zł. a subwencji równoważącej o 56.770 zł. Łącznie 

subwencje są niższe rok do roku o 2.035.878,00 zł.  

 

Rośnie znaczenie dochodów własnych Gminy, które w roku 2014 stanowią 30,93% całości 

dochodów Gminy (w roku 2013- 27,94% a w 2012-28,41%). Zalicza się do nich  podatki i opłaty 

lokalne oraz dochody realizowane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. Uzależnione są głównie od 

wielkości stawek podatkowych i opłat funkcjonujących na terenie Gminy. Rok do roku nastąpił wzrost 

tych dochodów o 1.419.011,08 zł. Na powyższy wzrost składa się między innymi: cały rok 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie (różnica rok do roku 928.551,84 zł.) 

oraz dochód jednorazowy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie (456.035,00 zł.)  Od kilku 

lat nie ma wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych. 

 

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowią 12,83% dochodów gminy ( w 

roku 2013- 11,45% a w 2012- 9,91%). Są większe w stosunku do roku 2013 o kwotę 641.476,00 zł.     

Natomiast udziały w podatkach od osób prawnych są niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 

5.148,25 zł.   

Pozostałe pozycje dochodów bieżących to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji 

rządowej – stanowiące 12,10% ( w roku 2013-12,33%, w roku 2012- 12,44%). Natomiast struktura 

dotacji na zadania własne rośnie i wynosi w 2014 – 3,23%, w 2013 – 2,62.a w 2012- 2,16%. W roku 

2014 jest wyższa od dotacji w roku 2013 o 259.494,65 zł, głównie z tytułu dotacji na wychowanie 

przedszkolne.  

Dochody majątkowe stanowią  6,72% dochodów ogółem. Największą kwotę  w roku 2014 

stanowi sprzedaż mienia 3,39% całości dochodów. Kwota ta jest większa rok do roku o 855.740,13 zł. . 

Środki zewnętrzne na inwestycję stanowią  3,26% całości dochodów i sa wyższe rok do roku o 

249.513,56 zł.   

 

 

Poniżej struktura dochodów dla roku 2014:  
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Na wielkość dochodów należnych Gminie wpływ ma wielkość zaległości w podatkach i innych 

opłatach. Łącznie zaległości wzrosły w stosunku do początku roku o 1.326.233,04 zł.  

W poniższej tabeli przedstawiono występujące zaległości wg stanu na koniec roku 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największy wzrost zaległości rok do roku dotyczy podatku od nieruchomości od osób 

prawnych - 1.053.378,85 zł, dotyczący głównie 2 firm w tym jednej rodzimej, borykającej się z 

problemami finansowymi oraz jednej z  terenu SSE, dotyczącej sprawy przypisanej należności, 

rozpatrywanej obecnie przed NSA.  

Wzrost zaległości nastąpił również w opłatach za gospodarowanie odpadami.  

Wyszczególnienie

Zaległości na 01-01-

2014 w zł.

Zaległości na 31-12-

2014 w zł.

+wzrost 

zaległości -

spadek 

zaległości w zł

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 

tym: 633 106,68 1 690 681,13 1 057 574,45

Podatek od nieruchomości 632 761,87 1 686 140,72 1 053 378,85

Podatek rolny 333,81 4 521,81 4 188,00

Podatek leśny 3,00 8,00 5,00

Podatek od środków transportowych 8,00 10,60 2,60

Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 

od osób fizycznych w tym: 485 599,53 467 818,19 -17 781,34

Podatek od nieruchomości 295 574,47 269 005,92 -26 568,55

Podatek rolny 152 570,39 156 517,90 3 947,51

Podatek leśny 1 223,24 1 177,13 -46,11

Podatek od środków transportowych 21 400,38 20 195,40 -1 204,98

Podatek od spadków i darowizn 13 466,39 19 689,29 6 222,90

Opłata od posiadania psów 40,00 40,00 0,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 324,66 1 192,55 -132,11

Pozostałe w tym: 2 029 428,98 2 315 868,91 286 439,93

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 9 425,54 9 679,40 253,86

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (oprócz należności 

po ZGKiM) 38 346,27 31 888,32 -6 457,95

Należności po ZGKIM (czynsz wywóz nieczystości) 324 519,16 316 482,69 -8 036,47

Wodociągi 53 830,35 44 470,28 -9 360,07

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 

opłacany w formie karty podatkowej 13 811,73 0,00 -13 811,73
wpływy z innych lokalnych opłat w tym za wydanie 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za korzystanie z 

przystanków autobusowych, oraz za zajęcie pasa drogowego 856,30 2 301,85 1 445,55

wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie 

odpadami 79 490,72 270 594,75 191 104,03

należność Urzędu z tytułu dokonanej egzekucji  w drodze 

egzekucji komorniczej 95,95 0,00 -95,95

Zwrot nieprawidłowo wykorzystanych dotacji przez 

stowarzyszenia (należnośc główna wraz z odsetkami) 1 503,72 4 797,96 3 294,24

Świadczenia alimentacyjne 1 507 549,24 1 635 653,66 128 104,42

Razem 3 148 135,19 4 474 368,23 1 326 233,04
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Na wzrost  zaległości wpływ mają świadczenia alimentacyjne, które powinny być zwrócone od 

dłużników i komorników. Zadanie to realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, zgodnie z Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec  dłużników 

alimentacyjnych, a od września 2009 zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów.  

Dużą pozycją w zaległościach stanowią należności wymagalne od najemców lokali 

czynszowych, przejęte od zlikwidowanego z dniem  31-12-2007 r. ZGKiM. Od 1 stycznia 2008 roku 

kwoty te stały się zaległościami Gminy a w związku z tym, iż należności te należą do bardzo trudnych, 

ściągalność jest nieduża.   

Nieznacznie spadły kwoty zaległości w podatkach od osób fizycznych, z tytułu opłat za 

wodociągi, należności po ZGKiM oraz realizowany przez Urzędy Skarbowe podatek od działalności 

gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.  

 

Zaległości od osób prawnych to kwota 1.690.681,13 zł. w tym od nieruchomości  1.686.140,72 zł.  

Poniżej informacja dotycząca tych firm:.  

Liczba podatników

Kwoty zaległe w 

podatku od 

nieruchomości Ilość rat Treść

1 913 975,40 35 wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, ustanowiono hipotekę 

1 750 256,66 48 wystawopno upomnienia, sprawa w NSA

1 14 896,80 24 wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze

1 3 162,00 2 wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze

1 2 926,00 1 wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze

1 489,89 1 wystawiono upomnienia, 

1 227,00 1 wystawiono upomnienia, 

17 206,97 od 1 do 7 rat zaległości stanowią małe kwoty poniżej 100 zł.

24 1 686 140,72 Ogółem 

 

Poniżej zestawienie zaległości w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych od osób 

fizycznych w podziale na miejscowości: 

 

Lp. Sołectwo

Zaległości na 

01.01.2014 

Zaległości na 

31.12..2014

+ wzrost

- zmniej.

Zaległości na 

01.01.2014

Zaległości na 

31.12.2014

+ wzrost

- zmniej. 

1 Czerna 22 886,40 30 228,60 7 342,20 696,00 174,00 -522,00

2 Gierałtów 38 671,13 44 242,34 5 571,21 2 795,00 3 652,00 857,00

3 Godzieszów 6 485,90 8 337,62 1 851,72 0,00 0,00 0,00

4 Gościszów 63 173,47 64 617,24 1 443,77 3 798,00 2 089,00 -1 709,00

5 Kierżno 100 238,02 110 066,02 9 828,00 0,00 0,00 0,00

6 Milików 31 574,71 31 664,22 89,51 615,00 615,00 0,00

7 Nowa Wieś 19 325,34 21 456,69 2 131,35 960,00 0,00 -960,00

8 Nowogrodziec 96 895,85 53 495,11 -43 400,74 8 828,60 8 212,40 -616,20

9 Parzyce 13 432,60 18 295,67 4 863,07 2 512,00 3 369,00 857,00

10 Wykroty 29 516,18 25 325,46 -4 190,72 892,78 0,00 -892,78

11 Zagajnik 9 940,90 1 620,30 -8 320,60 0,00 0,00 0,00

12 Zabłocie 3 776,11 4 952,91 1 176,80 0,00 0,00 0,00

13 Zebrzydowa 13 451,49 12 398,77 -1 052,72 303,00 2 084,00 1 781,00

449 368,10 426 700,95 -22 667,15 21 400,38 20 195,40 -1 204,98

Zaległości w podatku rolny, leśnym i od nieruchomości Zaległości w podatku od środków transportowych 

Ogółem :
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  Największy wzrost zaległości o 9.828,00 zł. dotyczy miejscowości Kierżno a spadek 

zaległości miejscowości Nowogrodziec  o 43.400,74 zł.  Obecnie największe zaległości w podatku od 

nieruchomości posiadają Kierżno i  Gościszów a najmniejsze Zagajnik i Zabłocie.   

 Poniżej wykres pokazujący zmiany w zaległościach w podatku rolnym, leśnym i od 

nieruchomości  od osób fizycznych od początku 2007 r.  

 

Gościszów

Kierżno

Nowogrodziec
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od 
nieruchomości od osób fizycznych od 

początku 2007 roku do końca 2014 roku 

Sołectwo Czerna Gierałtów Godzieszów

Gościszów Kierżno Milików Nowa Wieś

Nowogrodziec Parzyce Wykroty Zagajnik

Zabłocie Zebrzydowa

 
 

 

Poniżej tabela zaległości opłat za gospodarowanie odpadami na początku i na koniec roku w 

podziale na miejscowości. Największe przyrosty zaległości dotyczą miejscowości Kierżno 599%, oraz 

Gościszów i Nowogrodziec. Najmniejsze przyrosty zaległości wystąpiły w Zebrzydowej i Gierałtowie.  
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Lp. Sołectwo zaległości na zaległości na dzień + wzrost (+) wzrost           (-) 

1 Czerna 8 104,60 29 454,20 21 349,60 363%

2 Gierałtów 6 790,00 18 856,47 12 066,47 278%

3 Godzieszów 2 787,20 9 172,40 6 385,20 329%

4 Gościszów 5 651,80 21 797,90 16 146,10 386%

5 Kierżno 1 326,00 7 943,00 6 617,00 599%

6 Milików 6 424,40 21 346,80 14 922,40 332%

7 Nowa Wieś 3 532,00 12 375,60 8 843,60 350%

8 Nowogrodziec 16 589,80 64 118,04 47 528,24 386%

9 Parzyce 5 243,40 16 060,60 10 817,20 306%

10 Wykroty 9 880,22 34 396,46 24 516,24 348%

11 Zagajnik 1 028,00 3 692,98 2 664,98 359%

12 Zabłocie 997,20 3 706,00 2 708,80 372%

13 Zebrzydowa 11 136,10 27 674,30 16 538,20 249%

79 490,72 270 594,75 191 104,03 340%Ogółem :

Opłata za gospodarowanie odpadami

 
 

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2014 roku wystawiono 631 tytułów 

wykonawczych, wysłano 2978 upomnień w tym 1487 za odpady komunalne, 266 wezwań do zapłaty.  

W celu zabezpieczenia należności,  ustanowiono 15 hipotek przymusowych na nieruchomościach 

podatników.    

W celu egzekucji należności z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego  składane są 

wnioski do Sądu Rejonowego w Bolesławcu o wydanie nakazu zapłaty. Tytuły wykonawcze opatrzone 

klauzulą wykonalności na bieżąco są wysyłane do Komornika Sądowego celem dalszej egzekucji. 

Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie grona spadkobierców: poprzez 

poszukiwanie członków rodzin,  ustalenie stanu faktycznego posiadania nieruchomości. Skierowano 4 

wnioski do Sądu Rejonowego w Bolesławcu o stwierdzenie nabycia spadku. Dwie sprawy zostały 

zakończone postanowieniem Sądu a dwie są nadal w toku.   

Na bieżąco prowadzona jest korespondencja z organami egzekucyjnymi dotycząca aktualizacji 

stanu zaległości dłużników oraz informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Dokonano 

aktualizacji 182 tytułów wykonawczych oraz skierowano 125 zapytań dotyczących egzekucji. 

 

 W związku z trudną sytuacją ekonomiczną podatników (braku pracy, problemów zdrowotnych, 

strat materialnych oraz ogólnie trudnej sytuacji materialnej) udzielono ulg w formie odroczeń płatności 

oraz zaniechania poboru podatku  na podstawie art 67 Ordynacji podatkowej. 

Ogólna kwota udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń  w podatkach lokalnych w  2014 r., 

wynosi: 4.960.067,76 zł. w tym: 

umorzenie zaległości 

podatkowych 

rozłożenie na raty 

odroczenie 

terminy 

1 w podatku rolnym 2 604,28 2 587,90 16,38

2 w podatku od nieruchomosci 4 927 902,48 4 922 830,38 4 658,48 413,62

3

w podatku od środków 

transportowych 0,00 0,00

4 w podatku leśnym 8,00 8,00

5 umorzenie odsetek 29 553,00 29 553,00

Razem 4 960 067,76 4 922 830,38 36 807,38 430,00

Skutki decyzji wydanych przez organ 

Kwota udzielonych ulg i 

zwonień , odroczeń i umorzeń 

Ogółem  za  2014 

rok 

w tym  skutki 

udzielonych ulg i 

zwolnień 2014 rok  

 

Ponadto umorzono należności: 

- mandaty karne – 1.192,10 zł.  

- przyłącza wodociągowe – 1.620,04 zł. 
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- czynsze po zlikwidowanym ZGKiM – 15.404,51 zł.  

- za wywóz nieczystości (zaległości po zlikwidowanym ZGKiM)- 1.269,03 zł. 

- za odpady komunalne  - 1.647,80 zł.  

Oraz 

- rozłożono na raty opłatę za odpady komunalne w kwoce 444,80 zł.  

- rozłożono na raty opłatę za zajęcie pasa drogowego – 1.537,20 zł.  

- udzielono bonifikaty 50% za wieczyste użytkowanie  - 139,78 zł.  

 

Umorzenia w formie decyzji podatkowych oraz rozłożenie na raty to łącznie kwota 

37.237,38zł. (w roku 2013 - 104.842,30 zł, w roku 2012- 147.573,03 zł. ). Kwota 4.922.830,38 zł. to 

zwolnienia podatkowe na mocy uchwały w sprawie stawki podatku od nieruchomości, która zwalnia 

między innymi budynki, budowle i grunty związane z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i 

oczyszczaniem ścieków, oraz składowaniem odpadów stałych oraz uchwała z 2002 roku zwalniająca z 

podatku od nieruchomości firmy, które zainwestowały w SSE MP, a która to uchwała jest przedmiotem 

sporu. Nadal w stosunku do nich prowadzone są postępowania podatkowe, które oceniają 

dopuszczalność pomocy publicznej (prawo do zwolnienia w podatku od nieruchomości), na podstawie 

Uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – Obszar Gminy Nowogrodziec 

 

Skutki obniżania górnych stawek podatków w roku 2014 wynoszą 2.045.493,05 zł a w roku 

poprzednim 2.037.026,02 zł.   

 

 

 

W stosunku do roku 2006 kwota ulg dla mieszkańców i firm w Gminie Nowogrodziec na skutek 

obniżania górnych stawek podatkowych wzrosła o (2 045 493,05/ 1 097 631,64) -  86%. 
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II WYDATKI 

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok zostały wykonane w kwocie 

41.188.701,04  zł. co stanowi 93,42% planowanych wydatków  (w   2007 – 89,10% , w 2008 – 93,57 

%,  2009 – 91,37%,  2010 – 92,99%. 2011 – 93,55%, 2012- 92,02%,  2013 -91,07%).  Wydatki 

majątkowe  stanowią kwotę 7.881.849,45 zł. co stanowi 90,19% planu.   

L.P. Wyszczególnienie

Plan po zmianach 

w zł

Wykonanie za 

2014  w zł

Wykonanie za 

2014 w %

I Wydatki bieżące w tym: 35 352 412,36 33 306 851,59 94,21%

1 wydatki jednostek budżetowych w tym: 27 207 065,80 25 514 932,12 93,78%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 919 627,45 16 421 694,73 97,06%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 10 287 438,35 9 093 237,39 88,39%

2 dotacje na zadania bieżące 1 590 521,00 1 563 691,69 98,31%

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 072 208,34 5 932 760,11 97,70%

4

Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3 27 748,22 21 866,24 78,80%

5 obsługa długu 454 869,00 273 601,43 60,15%

II Wydatki majątkowe 8 738 736,20 7 881 849,45 90,19%

1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 7 568 736,20 6 711 849,45 88,68%
-  na programy finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3 86 447,00 86 447,00 100,00%

2

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego 1 170 000,00 1 170 000,00 100,00%

Razem 44 091 148,56 41 188 701,04 93,42%  
 

      

Poniżej wykres zmian w najważniejszych grupach wydatków w ostatnich 5 latach: 
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W przypadku wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wzrost w latach poprzednich 

wynika głównie z podwyżek dla nauczycieli oraz zmian organizacyjnych np. w Przedszkolu 

Publicznym (do 2010 roku – dotacja, po 2011 - wydatki na wynagrodzenia powiększają łączne 

wynagrodzenia). Od połowy roku 2013 Gmina zobowiązana została ustawowo (zadanie własne Gminy) 

do gospodarowania odpadami w związku z czym są to nowe czynności, które zwiększają zatrudnienie a 

tym samym koszty wynagrodzeń.  

Wzrost wydatków związanych z realizacją zadań statutowych głównie wynika z wykonywania 

nowego zadania - realizacji systemu gospodarowania odpadami od połowy roku 2013 ( w roku 2013 – 

517 tys. zł a w 2014 – 1690 tys. zł.) 

 Dotacje podmiotowe dla JST, od 2011 roku nie dotyczą Przedszkola, które po przekształceniu 

zakładu budżetowego w jednostkę budżetową nie otrzymuje już dotacji.  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to przede wszystkim wydatki na diety, ekwiwalenty dla 

strażaków, świadczenia na rzecz pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 

stypendia dla uczniów oraz największe - świadczenia społeczne wypłacane przez pomoc społeczną. 

Na wydatki majątkowe składają się wydatki na zadania współfinansowane ze środków 

unijnych, udziały w spółce, oraz inwestycje realizowane bezpośrednio oraz w ramach dotacji.   

 

Poniżej struktura wydatków dla lat 2010-2014.  

 

Udział wynagrodzeń wraz z pochodnymi w całości wydatków wzrastał do roku 2013. W roku 

2014 nastąpił spadek z 44,07% do 39,87%. 

Wzrasta z roku na rok udział wydatków na realizację zadań statutowych jednostek 

budżetowych z 17,95% do 22,08% w roku 2014, co wiąże się z zadaniami nałożonymi na Gminę, 

utrzymaniem obiektów gminnych, infrastruktury. 

W roku 2014 udział dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące Gminy wynosi 

3,8%. W 2010 roku  był wyższy i wynosił 7%. Jednak w pozycji tej znajdowały się wydatki na 

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu. Obecnie w ramach tej pozycji wydatkowane są środki  przede 

wszystkim dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu sportu i 

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na 

terenie naszej Gminy oraz w ramach porozumień w innymi Gminami dla przedszkoli poza terenem 

naszej Gminy w związku z korzystaniem dzieci z Gminy Nowogrodziec z przedszkoli poza Gminą 

Nowogrodziec. 

Udział świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosi 14,40% w całości wydatków roku 2014. 

Świadczenia te systematycznie spadają, głównie w pomocy społecznej (kryterium dochodowe dla 

świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz pomocy społecznej nie wzrasta od kilku lat, przez co 

coraz mniej osób kwalifikuje się do otrzymywania tych świadczeń). 

Udział wydatków na obsługę długu wynosi 0,66% w całości wydatków Gminy w roku 2014. 

Jest to najmniejszy udział od roku 2010, na co wpływ miała kwota długu oraz niskie stopy procentowe. 

Następną pozycją są inwestycje i zakupy inwestycyjne, których udział w całości wydatków w 

roku 2014 wynosi – 16,09%. Większe możliwości inwestycyjne były możliwe w związku z emisją 

obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł.  

Środki unijne na inwestycje uzależnione są od podpisanych umów o dofinansowanie 

projektów. W roku 2014 skończył się ostatni okres programowania  a nowe środki w ramach nowego 

okresu programowania powinny owocować podpisaniem pierwszych umów w roku 2015.  

Wydatki na objęcie udziałów w spółkach dotyczy spółki gminnej Hydro-Tech sp z o.o. oraz 

zadań nałożonych na spółkę w związku z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie 

Nowogrodziec”. Udział w całości wydatków wynosi w roku 2014 – 2,84%.         
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Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.  

 Wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne inwestycje zostały przedstawione w 

załączniku nr 4.   Wykorzystane środki w 2014 na inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2013 

zostały wykorzystane zgodnie z ustawą o finansach publicznych w I półroczu – załącznik nr 4a.   

 

Realizacja  wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 

 

 

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Wydatki bieżące: 

 dotacje do województwa na udrożnienie cieków wodnych –Wykrotnica - wykonano 

konserwacje na długości 7300 mb w miejscowości Zagajnik i Wykroty- 15.000,00 zł, oraz 

dofinansowano ciek wodny Czerna Wielka o dł.  3800mb  – dotacja w kwocie  10.000,00 

zł, 

 dotacja na konserwacje rowów melioracyjnych -  do spółek wodnych w kwocie 13.000,00 

zł. – wykonano konserwacje rowów w miejscowości: Czerna -300mb, w Gierałtowie  - 

500mb,  w Parzycach – 200mb, w Zebrzydowej -400mb, w Wykrotach -300mb, w 

Zagajniku – 100mb,  w Zabłociu – 200mb,  

 w ramach remontów przepustów dokonano naprawy urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych położonych na terenie gminy Nowogrodziec, w zakresie remontu 

przepustów w miejscowościach: Wykroty dz. nr 283 (płyta żelbetowa), Zabłocie dz. nr 138 

(fi 800), Zebrzydowa dz. nr 793/4 (fi 600), Gierałtów dz. nr 585 (fi 500)- oraz w 

miejscowościach: Nowogrodziec obręb 2 dz. nr 316 (fi 800), Czerna dz. nr 674; 675/3 (fi 

600), Gierałtów dz. nr 59 (fi 500), Parzyce dz. nr 573 (fi 600). Uzyskano środki pomocy 

finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 28 902,04 zł. Poniesiono 

wydatki  w łącznej kwocie 60 693,06 zł 

 składki na rzecz spółek wodnych za rowy melioracyjne będące własnością Gminy – 941,12 

zł., 

 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów  z podatku 

rolnego,  (wyliczone od wpływów z podatku rolnego), odprowadzone w wysokości 

24.641,00 zł. 

 remont drogi gminnej w Gościszowie dz. nr 195 dr.  (Gościszów droga dojazdowa do 

gruntów rolnych),  o nawierzchni tłuczniowej o długości 0,700 km, zadanie dofinansowane 

z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 

kwocie 65 000,00 zł.  poniesiono wydatki w wysokości 91.602,00, 

 zwrot środków z tytułu podatku akcyzowego dla rolników, zadanie zlecone realizowane z 

zakresu administracji rządowej w wysokości 404.905,13 zł. oraz koszty realizacji tego 

zadania – 8.098,10zł.  

Łączne wydatki bieżące w dziale 010 to 628.880,41 zł.  

  

Wydatki inwestycyjne: 

1) Budowa zbiornika bezodpływowego oraz kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie na 

działkach Nr 518/39 i 519/4 – wykonano dokumentację projektową, sieć kanalizacyjna o 

długości 244,80mb, 13 studzienek rewizyjnych, oraz zbiornik 50m3 wraz z odtworzeniem 

chodników, wydatkowano 252.964,93 zł. w tym w ramach umowy o dofinansowanie 

projektu uzyskano środki na zadanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 

202.371,94 zł.  

2) Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie dz. nr 958 (droga dojazdowa do gruntów 

rolnych) - w ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 0,640 km oraz 

szerokości jezdni ok. 3,2 m.,  nawierzchnię wykonano z mieszanki mineralno- bitumicznej,  

zadanie dofinansowane z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Województwa Dolnośląskiego w kwocie 134 400,00 zł, wydatkowano 224.447,61 zł.   

      Łącznie wydatki inwestycyjne to kwota 477.412,54 zł.  
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Razem wydatki w dziele 010 to kwota 1.106.292,95 zł.  

 

 

2. Dział  150 - Przetwórstwo Przemysłowe 

Wydatki bieżące: 

 Dotacje do stowarzyszeń na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, rozwój 

przedsiębiorczości, działalności szkoleniowej i informacyjnej- wydatkowano w ramach 

konkursu – 2.000,00 zł.  

 

 

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Aport w formie pieniężnej do spółki Hydro-Tech w kwocie 1.170.000,00 zł.   Aport 

pieniężny stanowi wkład własny na realizacje etapów gospodarki wodno-ściekowej i 

funkcjonowanie JRP. 

 

 

4. Dział 600 – Transport i łączność. 

Wydatki bieżące to: 

1) dwukrotnie wykonano usługę bieżących napraw przystanków –21.839,15 zł, 

2) wykonanie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób -300zł.  

3) zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono kruszywo na drogi w Parzycach w ramach 

Funduszu Sołeckiego Parzyce – 5.699,25 zł. 

4) Zakup usług remontowych na drogach gminnych: 

 naprawa bieżąca odcinka drogi w Gierałtowie- dz. nr716 dr.- 14 119,12 zł 

 naprawa bieżąca odcinka drogi przy ul. Pocztowej w Wykrotach- 6 405,84 zł 

 prace konserwacyjne drogi wraz z korytkami w Gościszowie- 3 936,49 zł 

 roboty ziemne na terenie SSEMP -1894,20 zł 

 kosztorysy inwestorskie remontu przepustów- 514,00 zł 

 dokumentacja remontu drogi przy ul. Parkowej w Wykrotach- 2 500,00 zł 

 remont cząstkowy nawierzchni na terenie gminy Nowogrodziec- 39 451,02 zł 

 naprawa bieżąca odcinka drogi w Nowogrodźcu przy ul. Nowogrodzkiej - 5 854,80 zł 

 naprawa bieżąca drogi w m. Zabłocie (dz. nr 163,165)- 10 100,76 zł. 

 naprawa bieżąca drogi w m. Zabłocie (dz. nr 119)- 10 110,60 zł 

 odtworzenie rowu krytego przy ul. 22 Lipca  m. Wykroty- 17 855,17 zł 

 naprawa bieżąca drogi w m. Zebrzydowa ( dz. nr 830)- 27 502,80 zł 

 naprawa bieżąca drogi w m. Zebrzydowa (dz. nr 717/12- 3 567,00 zł 

 naprawa bieżąca przepustu przy ul. Różanej w Nowogrodźcu- 613,03 zł 

 remont przepustów w Milikowie (628, 577, 579)- 19 928,95zł. 

 naprawa bieżąca odcinka drogi w m. Wykroty( dz. nr 904, 925)- 35 473,20 zł 

 wypis rej. gruntów- 72,00 zł 

 wzmocnienie osuniętego pobocza wraz z naprawą bieżącą nawierzchni drogi  

w Milikowie - 11 808,00 zł.  

 naprawa cząstkowa drogi przy ul. A. Asnyka w N-cu- 1 033,20 zł 

 dostawa materiału kamiennego na drogę w Milikowie- 1503, 06 zł  

 naprawa bieżąca przy ul. Parkowej w Wykrotach (dz. nr 952)- 18 580,63 zł 

 naprawa bieżąca odcinka drogi przy ul. Kolejowej w Wykrotach- 5 682,60 zł 

 naprawa bieżąca odcinka drogi przy ul. Podleśnej w N-cu- 3 950,76 zł 

 naprawa bieżąca drogi w Kierżnie- (dz. nr 484)- 22 390,92 zł 

 dostawa materiału kamiennego do miejscowości: Wykroty, Gościszów- 2 270,58 zł 

 dostawa krawężników drogowych do Milikowa- 996,30 zł 
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 prace ziemne w Milikowie- 866,53 zł 

 wymiana i naprawa oznakowania pionowego przy ul. A. Asnyka w Nowogrodźcu oraz Kol. 

Bieniec- 1082,40 zł 

 naprawa bieżąca drogi w Zabłociu ( dz. nr 19)- 7958,10 zł 

 remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Nowogrodziec- 

18 105,60 zł 

 naprawa i wzmocnienie murku oporowego przy drodze w Milikowie- 22 992,51 zł 

 naprawa bieżąca drogi w Gierałtowie (dz. nr 658)- 22 730,40 zł 

 naprawa bieżąca drogi w Gierałtowie ( dz. nr 291, 266)- 14 809,20 zł 

 naprawa bieżąca odcinka drogi przy ul. B. Chrobrego w N-cu ( dz. nr 107)- 7.232, 40 zł  

 naprawa bieżąca odcinka drogi w Gierałtowie( dz. nr 632)- 2 238,60 zł 

 naprawa bieżąca odcinka drogi w Czernej ( dz. nr 615/4, 589/5)- 22 213, 80 zł 

 naprawa bieżąca odcinka drogi w Czernej ( dz. nr 616/5,755)- 9 074,94 zł 

 naprawa bieżąca odcinka drogi w Zebrzydowej (cz. dz. nr 726/1, 726/7)- 14 464,80 zł 

 naprawa bieżąca zjazdu z drogi przy ul. 1 Maja w N-cu- 516, 60 zł 

 naprawa bieżąca odcinka drogi w Gościszowie (dz. nr 1518)- 7025,76 zł 

 dostawa tłucznia na Kol. Milików (dz. nr 649)- 1 151,28 zł 

 udrożnienie rowu w Gierałtowie, przestawienie słupa- 969,97 zł 

 naprawa bieżąca drogi w Zebrzydowej (dz. nr 789) - 5 854,80 zł 

 naprawa bieżąca odcinka drogi w Gościszowie ( dz. nr 188/2)- 7 645,68 zł 

 remont płyty przepustu w drodze gminnej w Zebrzydowej ( dz. nr 828)- 3 739,73 zł 

 uzupełnianie ubytków tłuczniem w m.: Wykroty ul. Krótka, Zagajnik ul. Leśna, 

Partyzantów, plac oraz naprawa przepustu z renowacją rowu przy boisku bocznym w 

Nowogrodźcu- 8 964,24 zł 

 montaż progów zwalniających oraz oznakowania na ul. Zielonej oraz Lubańskiej w 

Nowogrodźcu- 6 865,24 zł 

 remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej w m. Godzieszów oraz Zabłocie-4 329,60 

zł 

 ścinka poboczy w m. N. Wieś Kol. Bieniec- 3 619,15zł 

 naprawa i wymiana oznakowania na terenie gminy N-c; w Wykrotach, Gierałtowie, 

Gościszowie, Nowogrodźcu.-7320,96 zł 

 wypis rej. gruntów- 72,00 zł 

 projekty organizacji ruchu (zlecenia) - zmiana organizacji ruchu ul. Stawowa w Wykrotach- 

599,99 zł, - projekty organizacji ruchu: ul. Zielona oraz Lubańska w Nowogrodźcu-1 199,99 

zł 

 remont odcinka drogi gminnej wraz z elementami odwodnienia w Zebrzydowej- (dz. nr 

760) - dokumentacja- 2829,00 zł roboty budowlane- 48 227,38 zł. 

 udrożnienie przejezdności dróg – 8.487,00 zł. 

 zabezpieczenie skarpy – 615,00 zł.  

 naprawa przepustu w Nowogrodźcu – 613,03 zł. 

 mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów,  

5) zakup usług pozostałych to zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatkowana to 59.502,47 zł.  

oraz transport kruszywa w ramach naprawy dróg gminnych w Sołectwie Parzyce  - 2.970,00 zł.  

6) opłata za najem przejazdu kolejowego – 379,68 zł.  

Łączne wydatki bieżące w dziale 600 to 631.066,23 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne drogowe: 

 

1) Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357w Nowogrodźcu ul. Strzelecka oraz 

Kaolinowa - zadanie realizowane na podstawie porozumienia  w sprawie powierzenia Gminie 

Nowogrodziec realizacji zadania pn.”Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w 
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Nowogrodźcu ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa„ w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i 

realizacji robót będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy 

rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Nowogrodziec, udział Gminy 

Nowogrodziec w kosztach zadania wynosi 50%,  podpisano umowę w celu wykonania 

dokumentacji projektowo- kosztorysowej, z budżetu roku 2014 poniesiono koszty na dokumentację 

- 41 328,00 zł.  

 

2) Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - zadanie 

zrealizowano w ramach porozumienia w sprawie powierzenia gminie Nowogrodziec realizacji 

zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357” w 

zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót, będącego zadaniem własnym 

Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa 

Dolnośląskiego od Gminy Nowogrodziec, udział Gminy Nowogrodziec w kosztach zadania wynosi 

50%. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano chodnik o długości 1288,5 mb, szerokości 1,5 

m wraz z odwodnieniem, wydatkowano 444.410,83 zł. z budżetu roku 2014 oraz 25.830,00 zł. z 

budżetu roku 2013 w ramach środków niewygasających. 

 

3) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z rozbiórką budynków gospodarczych przy 

przebudowywanych  kamienicach na ul. Bolesławieckiej w Nowogrodźcu - Realizacja inwestycji 

rozpoczętej w 2013 r. Poniesiono  wydatki dot. rozbiórki zdewastowanych budynków 

gospodarczych oraz robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu pieszo – jezdnego przy 

przebudowywanych kamienicach na ul. Bolesławieckiej w Nowogrodźcu zgodnie z projektem 

budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 

grudnia 2013 r., Wybudowano ciąg pieszo – jezdny z kostki granitowej - powierzchnia 231,02 m
2
, 

miejsca parkingowe z kostki granitowej - powierzchnia 93,00 m
2
, chodnik z kostki granitowej - 

powierzchnia 18,24 m
2
. Kanalizacja deszczowa miejsc postojowych i chodnika, studzienka 

rewizyjna Ø 315 – 1 szt. Oświetlenie zewnętrzne terenu w postaci lamp parkowych pojedynczych 

posiadające historyczny charakter – 3 szt. (typ Gjovik  - 3,45 m wys.). Wydatkowano z budżetu roku 

2014 -46.034,71 zł.  oraz w wydatków niewygasających roku 2013 – 79.048,00 zł.  

 

4) Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej w Nowogrodźcu - w ramach zadania wykonano 

przebudowę drogi o długości 0,231 km oraz szerokości jezdni ok. 3,5 m. Nawierzchnię wykonano z 

mieszanki mineralno- bitumicznej. Zadanie zrealizowano ze środków własnych. Poniesiono wydatki 

w kwocie 79.990,40 zł.  

 

5) Przebudowa drogi gminnej ul. A.Asnyka oraz odcinek ul. Lipowej w Nowogrodźcu – wykonano 

dokumentację projektową i przetargową.  Koszty  dokumentacji technicznej - 19 926,00 zł. 

 

6) Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie dz. nr 175,120, 119/7, 550- kontynuacja zadania 

rozpoczętego w 2013 r.  zrealizowano zadanie inwestycyjne w podziale na II etapy: 

 odcinek. I /w km 0+290 - 0+742,70 zrealizowano w 2013 r. 

 odcinek II/w km 0+000 - 0+290 zrealizowano 2014 r. Zadanie zrealizowano ze środków 

własnych w kwocie 217 861,70 zł. w 2014 roku. 

 

7) Przebudowa ul. Morelowej oraz Wiśniowej w miejscowościach Nowogrodziec obręb 3 –Milików - 

wykonano przebudowę 4 odcinków dróg- o łącznej długości 0,600 km, szer. 4 m, o nawierzchni z 

mieszanki mineralno- bitumicznej oraz odwodnieniem podłużnym w postaci ścieków z kostki 

granitowej. Zadanie zrealizowano ze środków własnych. Poniesiono wydatki w kwocie 409.611,64 

zł.  

 

8) Remont drogi wewnętrznej w 354 we wsi Brzeźnik – w związku z porozumieniem Wójta Gminy 

Bolesławiec oraz Burmistrza Gminy Nowogrodziec w sprawie powierzenia Gminie Nowogrodziec 

realizacji zadania wykonano remont drogi ze środków własnych Gminy w kwocie 52.000,00 zł.  
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9) Zakup gruntów pod parking w Gościszowie (działka nr 405/24) –zakupiono działkę przy drodze 

powiatowej  - 5.791,36 zł.  

 

10) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - 

przekazano Województwu Dolnośląskiemu 2 zaplanowane w 2014 r. transze dotacji na realizację 

projektu obejmującego zasięgiem m.in. Gminę Nowogrodziec. Łączna kwota wypłaconej dotacji w 

2014 r. wyniosła 86.447,00 - zgodnie z umową  Województwo Dolnośląskie na początku każdego 

roku przedkłada Gminie Nowogrodziec dokumentację z opisem postępu realizacji projektu oraz 

rozliczeniem środków. 

 

Łącznie w dziale  600 wydatkowano środki w wysokości 2.034.467,87 zł. w tym na zadania 

inwestycyjne 1.316.954,64 zł. (w roku 2013 odpowiednio 1.685.813,22 zł., w tym zadania 

inwestycyjne  - 982.571,67 zł). 

  

 

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

Wydatki bieżące: 

 zwrócono kaucję mieszkaniową w związku z przejęciem zobowiązań po przejętym 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowogrodźcu – 1.517,85 zł. 

 wykonano zadania z zakresu usług geodezyjnych, wycen, inwentaryzacji obiektów 

gminnych oraz innych wydatków związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych 

(głównie lokali komunalnych),  w ramach wyceny gruntów gminnych dla potrzeb 

ewidencji środków trwałych oraz sfinansowano wydatki bieżące zarządcy nieruchomości 

gminnych – wydatkowano 123.561,00 zł. w tym wniesiono na wydatki niewygasające 

kwotę 66.085,00 zł. (umowa na wyceny gruntów w poszczególnych obrębach realizowana 

w transzach), 

 wniesiono opłatę z tytułu wieczystego użytkowanie do budżetu państwa – 1.668,00 zł.  

 fundusz remontowy – udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 82.932,31zł. Gmina 

opłaca fundusz remontowy we wspólnotach w których są lokale komunalne.  

 uregulowano należności za lokatorów do SM  w kwocie 3.764,34 zł.   

Łączne wydatki bieżące to kwota 213.443,50 zł.    

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne -  wydatkowano kwotę 615,00 zł.  

obejmującą wynagrodzenie za usługę pełnienia funkcji kierownika budowy.  Ze względu 

na brak środków inwestycji w 2014 roku nie kontynuowano. 

2) Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych położonych w 

Nowogrodźcu na ul. Chrobrego 2, ul. Słowackiego 5, w Milikowie nr 142, w Zebrzydowej 

nr 126, 164, 176 – podpisano umowę na wykonanie zadania oraz wniesiono środki na 

wydatki niewygasające z upływem roku 2014 – 6.864,00 zł.   

3) Zakup blaszanego 5- stanowiskowego pomieszczenia gospodarczego – zakupiono oraz 

posadowiono pomieszczenia gospodarcze dla potrzeb budynku komunalnego przy ul. 

Lubańskiej nr 15. Stare komórki rozebrano. Wydatkowano – 4.500,00 zł.  

4) Zakup nieruchomości położonej w Nowogrodźcu działka nr 495,  - zakupiono grunt przy 

drodze wojewódzkiej jako wał ochronny przeciwpowodziowy dla stadionu sportowego 

oraz dla części lewobrzeżnej miasta.  

  

 Łączne wydatkowano do:  335.770,74 zł. w tym na wydatki inwestycyjne 122.327,24 zł.  

 

6.  Dział  710 Działalność usługowa. 

Wydatki bieżące: 
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 wydatkowano środki w kwocie 14.760,00 zł.  na  zmiany w planie zagospodarowania 

przestrzennego w tym 9.840,00 zł. wniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 

2014, oraz 1200,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań gminnej komisji 

architektoniczno – urbanistycznej,  

 wydatkowano środki na opłatę za dostęp do ewidencji gruntów dla Starostwa 

Powiatowego, 

 wydatkowano 3.800 zł. na uporządkowanie terenu cmentarza wojennego wraz z montażem 

nowej tablicy pamiątkowej w ramach zadań zleconych. 

Na zadania bieżące wydatkowano 23.360,00 zł.  

Wydatki inwestycyjne: 

1) Wykonano dokumentację plan usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją – wydatkowano 

6.150,00 oraz wniesiono środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2014 w kwocie 

7.011,00 zł, na wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska. 

 

Łącznie w dziele 710 wydatkowano – 36.521,00 zł.  

 

 

7. Dział 750 – Administracja publiczna    
Wydatki bieżące: 

1) utrzymanie etatów urzędów wojewódzkich (zadanie zlecone) w kwocie 143.971,00 zł.  

2) utrzymanie Rady Gminy (diety Radnych, zakup materiałów, rozmów telefonicznych), kwota 

111.738,00 zł.  

3) bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to;  

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podstawowe wynagrodzenia, roczne,  jubilatki, 

odprawy emerytalne, ZUS, FP, PFRON, wynagrodzenia inkasentów), 

 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (okulary i inne świadczenia zgodnie z 

regulaminem pracy), 

 wynagrodzenia bezosobowe – praca na zlecenie,   

 zakup materiałów  i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki, biuletyny, 

czasopisma, publikacje, paliwo, części zamienne, meble biurowe, pieczęcie, sprzęt 

komputerowy, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  i urządzeń 

kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych itp.), częściowa wymiana sprzętu 

wyborczego (nowe urny, kabiny i parawany),  

 zakup energii, opłaty CO i za wodę, 

 zakup usług remontowych -bieżący remont kserokopiarek,  

 zakup usług zdrowotnych, 

 zakup usług pozostałych  w tym usługi pocztowe, introligatorskie, koszty systemu alarmowego, 

koszty obsługi bankowej i prawnej, opłaty kominiarskie, za parkingi, wywóz nieczystości, 

przeglądy, gaśnice, usługa audytu wewnętrznego, oraz opłaty z tytułu dostępu do programów i 

licencji, 

 opłaty za usługi internetowe, 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, 

 podróże służbowe krajowe i zagraniczne, 

 czynsze za budynki administracyjne (archiwum),  

 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, 

 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  

 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

 szkolenia pracowników, 

Łącznie wydatki bieżące urzędu w  2014  to 3.926.557,52 zł.  

4) wydatki związane z promocją Gminy przeznaczone między innymi  na:  

 dotacja dla Stowarzyszenia „Pogranicze – realizacja projektu 3-letniego „Via Regia” – 3 rata 

6.000 zł. – zadanie rozliczono, 
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 wynagrodzenie bezosobowe – program słowno muzyczny na Święto chleba” – 4.500,00 zł.  

 materiały promocyjne – m.in. zakup koszulek z nadrukiem (spartakieda), zakup nagród dla 

uczestników gminnego konkursu wiedzy pożarniczej, zakupy związane z organizacją imprez 

kulturalnych, sportowych, zakup sprzętów sportowych jako nagrody w konkursach 

organizowanych przez urząd, zakup ceramiki w celu promocyjnych (Dzień Seniora, 

posiedzenie Związku Gmin „Kwisa” w Nowogrodźcu, spotkanie świąteczne przedsiębiorców 

SSEMP, obchody dnia sołtysa, wydatki związane z Jarmarkiem Garncarskim: statuetki, 

koszulki z nadrukiem, bidony jako nagrody, słuchawki jako nagrody, płyty kabaretu łowcy. B 

jako nagrody dla publiczności za ubiór w stylu "żółty sweter", Dożynki Gminne: nagrody dla 

rolników (ceramika), zakup ceramiki z okazji jubileuszu "Czernianek", zakup piłek z okazji 

uroczystego przekazania kontenerów na boiska w Parzycach, Gierałtowie i Milikowie, zakup 

upominków dla radnych z okazji zakończenia kadencji 2010-2014, zakup kalendarzy 

strażackich dla OSP -22.238,93 zł.   

 przejazd pociągiem specjalnym z okazji Dnia Dziecka, druk "Kuriera Nowogrodźca", 

wykonanie  teczek, wizytówek, toreb, smyczy, breloków, folderów dla potrzeb promocji i 

Punktu Informacji Turystycznej, wykonanie widokówek "Nowogrodziec wczoraj i dziś", zakup 

usługi - ogród dmuchańców z okazji Dnia Dziecka, wynajęcie wysięgnika w celu zawieszenia 

banera z okazji wyścigu kolarskiego przez Nowogrodziec, nagroda dla zwycięzcy konkursu na 

Hejnał Nowogrodźca, wydatki związane z jarmarkiem Garncarskim: aktualizacja banera 

reklamowego, przewóz osób promujących gminę podczas dni ceramiki w Bolesławcu, umowa 

z TVP Wrocław - program "zrób to ze smakiem", catering z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

wyjazd dzieci z Zebrzydowej, Czernej, Nowej Wsi na mecz we Wrocławiu – wprowadzenie 

polskiej drużyny -59.630,84 zł. 

Łączne wydatki na promocję Gminy  wyniosły 92.369,77 zł.   

5) pozostała działalność  to kwota  118.781,30 zł.: 

 składki na rzecz Związku gmin „Kwisa” - 15.285,00 zł. 

 diety sołtysów  - 5.586,00 zł. 

 wynagrodzenie bezosobowe  z pochodnymi tłumacza w ramach wyjazdów i przyjazdów z 

Srbac – 4.271,58 zł.  

 zakupy związane z wyjazdami delegacji Gminy Nowogrodziec do Srbac: ceramika jako 

upominki, prowiant związany z podróżą, pomoc humanitarna: płytki ceramiczne dla Gminy 

Srbac w związku z powodzią, zakup paliwa na wyjazd do Srbac,  zakup ceramiki dla delagacji 

z Srbac podczas Dni Gminy,  kosze do segregacji śmieci jako prezent dla gminy Srbac,  – 

36.018,58 zł.  

 usługi cateringu z okazji zgromadzenia  ZGK w Nowogrodźcu, opłata za uczestnictwa w 

Igrzyskach samorządowych, noclegi i wyżywienie dla delegacji z Przemyślan w związku z 

Pieczenicą oraz Dniami Nowogrodźca, tablica pamiątkowa dla miejscowości Kunova w 

Gminie Srbac, transport płytek w ramach pomocy humanitarnej dla Srbac, transport delegacji 

(w tym Milikowianki) do Srbac na zaproszenie gminy partnerskiej na święto gminy Srbac, 

noclegi wyżywienia- 35.190,69 zł.  

 wydatki na tłumaczenia języka niemieckiego, ukraińskiego i serbskiego - głównie związane z 

partnerstwami  w tym tłumaczenie faktur i rachunków- 994,70 zł.  

 składki na rzecz euroregionu „Nysa” i na „Partnerstwo Izerskie” „Pogranicze”  oraz składki 

ubezpieczeniowe związane z wyjazdem do Srbac i na Ukrainę – 21.422,12 zł. .  

Łączne wydatki bieżące na pozostałą działalność to – 118.781,30 zł. 

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Zakupiono serwer do Urzędu do programów księgowych i serwer plików z 10-cioma 

dyskami – 25.408,11zł. 

 

Łącznie w dziale 750 wydatkowano 4.423.645,34 zł.  w tym koszty administracyjne Urzędu obsługi 

Systemu Gospodarki Odpadami 143.139,69 zł.   
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8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  oraz 

sądownictwa 

 wydatkowano środki z dotacji na aktualizację spisów wyborców – wynagrodzenia bezosobowe 

oraz zakupiono artykuły biurowe oraz nadstawkę na szafę – 2.553,00 zł.    

 wydatkowano środki z dotacji na organizację wyborów do Rady Gminy oraz na Burmistrza 

(diety, wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i 

wyposażenia, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne oraz zwrot za podróże służbowe) – 

61.412,00 zł.  

 wydatkowano środki z dotacji na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety, 

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi 

pozostałe, opłaty telefoniczne oraz zwrot za podróże służbowe) –28.787,00 zł.  

 

Łącznie w dziele 751 wydatkowano 92.752,00 zł.  

 

 

9. Dział 752 – Obrona narodowa  

-  zakupiono wyposażenie biura dla potrzeb obrony narodowej   - wydatkowano 300,00 zł.   

 

 

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Wydatki bieżące: 

1) zakupiono dla Policji w Nowogrodźcu laptopy – 3.198,00 zł.    

2) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym:  

 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty na udział w akcjach i szkoleniach), 

 wynagrodzenia bezosobowe – w tym umowy zlecenia na konserwację sprzętu OSP, 

 zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne,  oraz sprzęt ochronny dla 

strażaków), zakupiono terminale DTG 53 dla OSP Czerna i Gierałtów,  

 zakup energii, opłaty, CO i za wodę, 

 zakup usług remontowych,  

 zakup usług zdrowotnych, 

 zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy samochodów), przegląd instalacji 

gazowej  i czujek gazu w budynku OSP Nowogrodziec, wykonano przeglądy techniczne 

masek, aparatów powietrznych, gazometru, oraz zestawów ratownictwa drogowego  z OSP 

Nowogrodziec, Gierałtów i Wykroty, 

 szkolenia, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów strażackich oraz strażaków). 

Łącznie wydatki bieżące OSP to 171.465,16 zł.  .  

 

3) obrona cywilna  

 zadanie zlecone – wydatkowano 1.000,00 zł. z dotacji – zakupiono maszt oświetleniowy 

3*500 W oraz przedłużacz.    

 

4) utrzymanie Straży Miejskiej;   

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podstawowe wynagrodzenia, roczne, odprawy 

emerytalne, ZUS, FP,  

 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie), 

 zakup materiałów  i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości,  paliwo, części 

zamienne),  

 zakup energii,  

 zakup usług zdrowotnych, 

 zakup usług pozostałych w tym;  utrzymanie samochodu służbowego, 

 dostęp do sieci internetowej, 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 



Strona 25 z36 

 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, 

 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia, 

 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Łączne wydatki bieżące  Straży Miejskiej – 143.231,61zł.    

 

5) wydatki na zarządzanie kryzysowe – wydatkowano środki  na usługi z tytułu doładowań do 

telefonów, zakupiono materiały – piasek, worki, zainstalowano łączność radiową – 8.959,33 zł.   

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Modernizacja garażu OSP w Zebrzydowej - W II półroczu 2013 roku sporządzony został 

kosztorys inwestorski i przedmiar robót w ramach zadania oraz podpisano umowy na 

przeprowadzenie remontu garażu z terminem wykonania do dnia 16.05.2014 roku –

wydatkowano środki niewygasające  z upływem roku 2013 w kwocie  22.522,47 zł.  

 

2) Remont placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu -  podpisana  została umowa na kwotę 

8 856,00 zł na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej dotyczącej 

remontu placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu.  W II półroczu 2013 roku zostały 

poniesione wydatki w wysokości 7 084,80 zł – częściowa zapłata za wykonanie dokumentacji. 

W I półroczu roku 2014 wydatkowano pozostałą kwotę 1 771,20 zł.- z wydatków które nie 

wygasają z upływem roku 2013.  

 

3) Zakup motopomp dla OSP Gminy i Miasta Nowogrodziec – dokonano zakupu 2 motopomp – 

wydatkowano 8.955,99 zł.  

 

4) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czernej – dokonano zakupu za kwotę 80.000,00 zł.  

Łącznie w dziale 754 wydatkowano 416.810,09 zł.  

 

 

11. Dział 757  - Obsługa długu publicznego. 

 koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki  oraz samorządowych papierów 

wartościowych oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych -273.601,43 zł.   

 

 

12. Dział 801 Oświata i wychowanie 

W tym dziale w ramach wydatków bieżących środki wydatkowane są  na: 

 bieżące utrzymanie szkół podstawowych , 

 bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

 dotacja podmiotowa dla Przedszkola niepublicznego w Czernej i w Gierałtowie, 

 bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, 

 dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych i publicznych przekazane na podstawie porozumień: z 

Miastem Bolesławiec, Zgorzelec, Gminą Węgliniec,     

 utrzymanie gimnazjów,  

 zakup podręczników  i wyposażenie szkół podstawowych do zajęć z zakresu języka obcego dla 

klasy I  - środki z dotacji celowej, 

 koszty dowozu uczniów do szkół w tym uczniów niepełnosprawnych, 

 koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Szkół, 

 dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli, 

 wydatki związane z kosztami komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu 

zawodowego nauczycieli, 

 dotacja do Powiatu Bolesławieckiego na organizację konkursów i olimpiad dla dzieci o zasięgu 

powiatowym, 
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 realizacja programu „Drogowskazy do sukcesu w Gminie Nowogrodziec” w ramach Kapitału 

Ludzkiego, 

 Realizacja programu „Kaolin - nasze wspólne dobro i przyszłość - kontynuacja i  pogłębienie 

współpracy między przedszkolami w Nowogrodźcu i Königswartha” -  projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 

środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Polska - Saksonia 2007-2013 przy wsparciu Euroregionu Nysa. Bazując na dobrych 

doświadczeniach kliku ubiegłych lat, w roku 2014 Gmina Nowogrodziec postanowiła 

kontynuować aktywną współpracę z niemieckim Przedszkolem ,,Zwergenland” w 

Königswartha. Projekt uzyskał wsparcie zarówno unijne jak i budżetu państwa w łącznej 

wysokości 95 % kosztów. W projekcie zaplanowano organizację spotkań o charakterze 

rekreacyjno – edukacyjnym, których tematem przewodnim był kaolin. W 2 spotkaniach wzięły 

udział dzieci w wieku 5- 6 lat z przedszkoli w Nowogrodźcu i Königswartha wraz z 

pedagogami i opiekunami - łącznie ponad 50 osób. Zgodnie z projektem zrealizowano:  

 działanie nr 1- spotkanie robocze wspólnego personelu,   

 działanie nr 2 - wycieczka dla dzieci dla obu przedszkoli do kopalni kaolinu w 

Kӧnigswartha, 

 działanie nr 3- warsztaty ceramiczne dla dzieci obu przedszkoli zorganizowane w 

Nowogrodźcu, 

 działanie nr 4- działania promocyjno–informacyjne, 

 działanie nr 5- działania związane z zakończeniem i rozliczeniem projektu  

             Łączne wydatki projektu w 2014 r. wyniosły: 19 786,24 zł. 

 Łącznie w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano na wydatki bieżące roku 2014  kwotę 

15.386.647,20 zł. (w roku 2013 - 15.895.654,49 zł, w 2012 – 15.762.897,13 zł.). 

Poniżej wykres obrazujący sumę wydatków bieżących i majątkowych w dziele 801 oraz 854 - 

Edukacyjna opieka wychowawcza w latach 2010-2014 oraz źródła finansowania tych wydatków. 
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 Poniżej wykres przedstawiający subwencję oświatową przypadającą na 1 dziecko oraz wydatki 
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w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza przypadające na 1 dziecko 

w latach 2010-2014.  

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

14 000,00

2010 2011 2012 2013 2014

6 891,95

7 858,23
8 225,92 8 529,36 8 500,81

10 041,20
10 769,46 10 856,29

12 127,74

13 872,78

Subwencja oświatowa i wydatki na 1 dziecko

subwencja oświatowa na dziecko wydatki w oświacie na dziecko
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 Dla zobrazowania  powyżej przedstawiono  wykonanie wydatków realizowanych przez 

jednostki oświatowe za lata 2010-2014. 
Wykresy zawierają  tylko wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe w ramach 

przyznanych planów, w działach 801, 854 i od dnia otwarcia ORLIKA w Szkole Podstawowej w 

Nowogrodźcu w dziale 926.  

 
Oprócz typowych wydatków bieżących poszczególne jednostki w niektórych latach dokonują 

jednorazowych zakupów, które w nieznacznym zakresie zaburzają informację o wydatkach bieżących. 

Szkoła SP Godzieszów od września 2012 nie ponosi wydatków w związku z jej likwidacją. Natomiast 

SP Zebrzydowa nie ponosi wydatków od września 2013 w związku z przekształceniem jej w Filię 

Zespołu Szkół w Nowej Wsi. W roku 2010 w SP w Gierałtowie w ramach planu szkoły realizowane 

było zadanie „budowa boiska wielofunkcyjnego za kwotę 170.571,26 zł, dlatego wykonanie wydatków 

w latach następnych jest niższe. W SP w Zebrzydowej w roku 2010 wykonano remont pokrycia 

dachowego za kwotę 60.171,54 zł. – wydatki roku bieżącego dlatego są niższe. W Zespole Szkół w 

Nowej Wsi wydatki bieżące ewidencjonowane są w poszczególnych latach proporcjonalnie do liczyby 

dzieci w Gimnazjum, oddziale przedszkolnym i gimnazjum w związku z powyższym występują 

znaczne wahania. W przypadku wydatków realizowanych w szkole podstawowej wzrost ich wynika z 

liczby dzieci w tym przejętych z Filii w Zebrzydowej  oraz koszty utrzymania budynku Filii w 

Zebrzydowej. 

 

Przedszkole Publiczne zrealizowało wydatki bieżące w kwocie  1.395.333,73 zł. (w roku 2013 - 

1.322.505,95 zł, w 2012 r – 1.172.113,31 zł. Plan wydatków bieżących wykonywanych razem z 

Urzędem to kwota 1.641.610,80 zł. (dotacje do innych Gmin  oraz dotacje dla przedszkoli 

niepublicznych w naszej Gminie, projekt unijny). 

 

Poniżej wykres zmian dotyczący wykonania planów gimnazjów  w latach 2010-2014: 
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W roku 2010 w Gimnazjum w Wykrotach  wykonano  malowanie budynku, klas, wymieniono 

instalacje oraz rynny  co stanowi wydatek jednorazowy. Gimnazjum w Nowogrodźcu w grudniu 

podpisało umowę na wymianę okien w budynku szkoły, w związku z czym wniesiono środki na 

wydatki niewygasające w kwocie 42.500,00 zł.   

 

Większość wydatków inwestycyjnych, inne wydatki związane z dowozem uczniów, 

dokształcaniem  nauczycieli, realizowane są przez Urząd i ZOSZ.  

 

  Funkcjonujący od 01 stycznia 2008 Zakład Obsługi Szkół, przejął zadania prowadzenia 

rachunkowości z jednostek oświatowych oraz z referatu oświaty Urzędu Miejskiego, wydatkował 

w 2014r – 536.728,51 zł. (w 2013-  544.565,73 zł. w 2012 -  477.496,87 zł. w 2011 – 430.238,46 

zł. w 2010 -  505.255,58 zł, w  2009 roku wydatki wyniosły 425.135,79 zł.).       

 

Ze środków pozabudżetowych Gmina realizowała w ramach  Funduszu zadania z zakresu 

dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.  

W załączeniu opis zadań realizowanych przez ZOSZ. 

 

 

Wydatki inwestycyjne:  

 

1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie – w styczniu 2014 

nastąpiło rozwiązanie umowy z dotychczasowym projektantem. Została podpisana nowa 

umowa z nowym projektantem sali gimnastycznej. Gmina Nowogrodziec otrzymała 

pozwolenie na budowę. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy 

robót , w lipcu 2014 roku została podpisana umowa na roboty budowlane. Wartość umowy: 

2 144 979,29 zł. oraz w kwocie 31 500,00 zł na nadzór inwestorski. Do 31 grudnia 2014 r. 

wykonawca zrealizował pierwszy z etapów budowy obejmujący: roboty rozbiórkowe i 

przygotowawcze, część robót sanitarnych, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i 

likwidacja kolizji linii napow. NN. Z budżetu roku 2014wydatkowano 1.000.000,00 zł. w tym 

wniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2014 środki w wysokości – 886.956,31 

zł. Z budżetu środków niewygasających z upływem roku 2013 wydatkowano 28.499,99 zł.   

 

2) Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach - zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 1 

września 2014 r. Wartość umowy: 1 950 000,00 zł. Do 31 grudnia 2014 r. wykonawca 

zrealizował pierwszy z 4 etapów budowy obejmujący: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 

roboty ziemne, betonowanie i zbrojenie, roboty izolacyjne i murowe, roboty związane z 

elewacją przyziemia. Z budżetu roku 2014 wydatkowano środki w wysokości 498.648,34 zł. 

Wydatkowano środki niewygasające z upływem roku 2013 w kwocie 25.387,00 zł. Uzyskano 

dofinansowanie w ramach Programów Ministra Sportu i Turystyki – 466 600,00 zł. 

 

3) Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w 

Gościszowie – Kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w 2013 r.  Do 31 grudnia 2014 r. 

poniesione zostały wydatki dot. dalszej części budowy boiska z nawierzchni poliuretanowej, 

montażu piłkochwytów, wyposażenia w sprzęt sportowy oraz nadzoru inwestorskiego w 

kwocie 114 015.09 zł.  w tym 109.537,89 zł. z wydatków niewygasających z upływem roku 

2013. Uzyskano dofinansowanie w ramach Programów Ministra Sportu i Turystyki w 

wysokości 91 600,00 zł., w tym w roku 2013 -81.600 zł. i w roku 2014 -10.000,00 zł.  

 

4) Przebudowa Filii ZS w Nowej Wsi w Zebrzydowej - zadanie realizowane na podstawie umowy 

w kwocie 269 347,79 zł. Roboty budowlane przewidziane w I etapie inwestycji w  zakresie 

branży budowlanej: roboty rozbiórkowe, murowe, wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami 

– 19 szt., wymiana stropodachu przedsionka szkoły z ociepleniem i dwuwarstwowym 

pokryciem papą termozgrzewalną, elewacja zewnętrzna z ociepleniem styropianowym gr. 14 
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cm wraz z obróbkami blacharskimi i częściową wymianą rynien, uzupełniające roboty 

tynkarskie i malarskie. W zakresie branży sanitarnej: pełna wymiana instalacji centralnego 

ogrzewania włącznie z wymianą pieca węglowego na piec z podajnikiem na Eko- groszek i 

naczyniem wodnym.  W zakresie zagospodarowania terenu: stopniowe wejście do budynku z 

pochylnia dla niepełnosprawnych z kostki betonowej z balustradą na podbudowie i 

fundamencie z bloczków betonowych. Planowany termin zakończenia robót: 21.01.2015 r. Do 

31 grudnia 2014 r. Wydział Inwestycji poniósł wydatki dot. opracowania projektu budowlano - 

wykonawczego do pozwolenia na budowę i nadzór inwestorski w kwocie 30.688,50 zł. Z 

budżetu roku 2014 wydatkowano 101.327,79 zł. w tym wniesiono na wydatki niewygasające z 

upływem roku 2014 kwotę 70.639,29 zł.  Ponadto zawarto umowę na dofinansowanie projektu 

(200.000,00) w ramach DFPR. 

 

5) Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z kotłownią w Wykrotach – w ramach  inwestycji 

wykonano przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Wykrotach wraz z modernizacją 

istniejącej kotłowni opalanej węglem na kotłownię olejową z pełną automatyką. W zakresie 

branży budowlanej wykonano: roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe i zbrojenie, stolarkę 

drzwiową i ślusarkę, tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie, posadzki, elewacje. W 

zakresie branży sanitarnej: demontaż istniejącego szamba, instalację centralnego ogrzewania, 

piec olejowy z automatyką w kotłowni, przewody, wewnętrzną i zewnętrzną instalację 

kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, kanalizację deszczową. W zakresie branży 

elektrycznej wykonano: instalację oświetleniową, gniazdową oraz rozdzielnie. Z budżetu roku 

2014 wydatkowano środki w wysokości 1.328.382,46 zł. oraz ze środków niewygasających z 

upływem roku 2013 w wysokości 20.000,00 zł.  

 

6) Zakupiono tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu  - w kwocie 

12.792,00 zł.  

 

Łącznie na wydatki inwestycyjne w dziele 801 wydatkowano 2.945.627,79 zł.  

 

 

Łącznie w dziale 801 wydatkowano 18.332.274,99 zł.  

 

 

13. Dział 851 Ochrona zdrowia 

      Wydatki bieżące: 

1) Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – po zakupie nieruchomości od 

formy INCO dla potrzeb szpitala, ponoszono wydatki związane z utrzymaniem budynku do 

momentu przekazania go do użytkowania przez SPZZOZ, poniesiono opłaty za dystrybucje 

energii oraz za służebność przejazdową do nieruchomości nabytej od INCO – 12,31 zł.  

 

2) Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 2.439,20 zł.  na wynagrodzenie osoby zajmującej się 

doradztwem w punkcie konsultacyjnym, zakupiono materiały biurowe, zorganizowano 

warsztaty, 

  

3)  przeciwdziałanie alkoholizmowi – 109.757,25 zł.  

 dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację programu przeciwdziałania 

alkoholizmowi w tym organizacje kolonii i półkolonii,  

 wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zleceń za prowadzenie świetlic 

środowiskowych, sporządzanie wywiadów środowiskowych, opinii biegłych ds. 

Uzależnień, wynagrodzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

prowadzenie programów profilaktycznych - środki dla trenerów, prowadzenie punktu 

konsultacyjnego,  

 składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy,   
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 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów piśmienniczych, czasopism i 

broszur, 

 zakup energii, CO, za ogrzewanie punktu konsultacyjnego, 

 pokrycie kosztów uczestników półkolonii, opłaty za udział w zlotach, zorganizowanie 

obozów letnich i zimowych, i inne wydatki związane z alkoholizmem, 

 opłaty pocztowe,  

 opłaty telefonii stacjonarnej, 

 podróże służbowe krajowe, 

 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. 

 

4) Pozostała działalność – dotacja celowa dla stowarzyszenia – Bolesławiecki Klub Amazonek na 

zakup aparatu do masażu – 2.000,00 zł. 

Razem wydatki bieżące -114.208,76 zł.    

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Adaptacja pomieszczeń oraz zakupy wyposażenia w celu przeniesienia działalności SPZZOZ w 

Nowogrodźcu – po zakupie, nieruchomość przekazano do użytkowania do SPZZOZ, podpisano 

umowę dotacji na realizację zadania. Przekazano do końca roku dotację na wykonanie 

dokumentacji projektowej – rozliczono 68.869,72 zł.  Wydatkowano 750.000,00 zł. w tym 

wniesiono środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2014 w kwocie 681.130,28 zł, 

 

2) Zakup wyposażenia działu rehabilitacji  - dotacja dla szpitala w kwocie 21.000,00 zł. w 

szczególności na; 

 aparat do elektroterapii (wyposażony w szafę mobilną), 

 aparat służący do wykonywania zabiegów sonoterapii (wyposażony w szafę mobilną), 

 lampa służąca do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A, 

 aparat do terapii polem magnetycznym o niskiej częstotliwości, 

 aparat do laseroterapii biostymulacyjnej (wyposażony w szafę mobilną), 

 zestaw do masażu ciała- kamienie wraz z podgrzewaczem. 

\ 

14. Budowa placu zabaw dla dzieci w Kierżnie - do 31 grudnia 2014 r. poniesiono wyłącznie 

wydatki za dokumentację techniczną w kwocie 2 829,00 zł. Ze względu na skomplikowaną 

sytuację prawną działki pod budowę placu zabaw nie uzyskano aprobaty organu 

administracji budowlanej. Realizację zadania przeniesiono na rok 2015. 

 

15. Zakup kontenerów na boisko w Parzycach - zadanie polegało na budowie budynku 

kontenerowego stanowiącego zaplecze gospodarczo – magazynowe dla boiska sportowego 

w miejscowości Parzyce zlokalizowanego na działce  nr 309 - obręb Parzyce. Budynek 

został wykonany w technologii prefabrykowanego modułu kontenera z profili stalowych z 

obudową warstwową i stropodachem jednospadowym płaskim. Budynek posadowiony na 

ścianach fundamentowych wraz z izolacją pionową powłokową bezpośrednio pod 

kontenerem otoczony opaską wykonaną z kostki betonowej o szerokości 1 m wraz z 

obrzeżem. Wykończenie polegające na plantowaniu terenu z wysiewem traw, wyposażony 

w instalację oświetleniową, gniazdkową z osprzętem oraz grzejnikami. Do 31 grudnia 2014 

r. poniesiono łączne wydatki za dokumentację techniczną i roboty budowlane w kwocie 86 

178,87 zł. 

 

16. Budowa placu zabaw dla dzieci w Zabłociu -  w roku 2013 została zawarta umowa na 

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, poniesiono koszt za wypis z rejestru 

gruntów. Umowy na roboty budowlane związane z budową placu zabaw, jego ogrodzeniem 

i wyposażeniem zawarto dopiero w grudniu 2013 r. Realizacja wydatków z tytułu w/w 
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umów nastąpiła z wydatków niewygasających z końcem 2013 r. w kwocie 70.951,81 zł. 

Zadanie zakończone.  

 

Łącznie wydatkowano w roku 2014 w dziale 851 – 974.216,63 zł.    w tym wydatki majątkowe 

– 860.007,87 zł.  

W załączeniu sprawozdania z wykonania poszczególnych programów przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii. 

 

 

14. Dział 852 – Pomoc społeczna 

Wydatki  bieżące : 

w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizacje 

zadań zleconych gminom oraz w ramach zadań własnych  w tym: 

 ośrodki wsparcia, 

 wspieranie rodziny, 

 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego, 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

 zasiłki i pomoc w naturze, 

 dodatki mieszkaniowe, 

 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, 

 bieżące utrzymanie MGOPS, 

 usługi opiekuńcze, 

 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

 dożywianie uczniów, wydawanie żywności ubogim mieszkańcom Gminy realizowane 

przez stowarzyszenie – 12.000,00 zł.  

 

Poniżej wykres wydatków w dziale 852 od 2007 roku do roku 2014. Środki własne na pomoc 

społeczną wynosiły 795.171,92 zł. czyli mniej w stosunku do roku 2014 o kwotę 903.557,88 zł.  

 

 

Udział procentowy środków własnych w wydatkach na pomoc publiczną wynosi: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

12% 14% 19% 17% 21% 22% 25% 26% 

 

Wydatki w dziale 852 zostały zrealizowane w kwocie 6.533.091,62 zł. (w roku 2013 -6.686.386,16 

zł. w roku 2012 -6.444.822,37 zł. w roku 2011-  6.827.922,69 zł. w  2010 r. 7.049.438,56 zł. w  

2009 r.-  6.195.940,82 zł.).  

 

 

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania sporządzony  

przez MGOPS.  

 



Strona 33 z36 

 

 

15. Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 

Wydatki majątkowe: 

- Dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zakup pojazdu przystosowanego w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich  dla osób niepełnosprawnych  w ramach 

funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu- przekazane środki w kwocie 

2.000,00 zł 

 

 16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

1) wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na: 

 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, 

 zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych. 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 

 odpisy na zakładowy fundusz socjalny. 

 

2) wydatki związane z wyjazdami na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 

młodzieży szkolnej. 

 

3) stypendia dla uczniów udzielane zgodnie z Regulaminem udzielanie pomocy materialnej dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, stypendia naukowe, 

nagrody,  wyprawka szkolna. 

 

Łączne wydatki wyniosły 479.089,96 zł.  (w roku 2013 - 462.174,10zł,  w 2012 r. – 404.931,96zł, w 

2011 – 402.627,36zł, w 2010 – 487.165,02zł.) 

 

 

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

    Wydatki bieżące: 
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 remont systemu deszczowego na ul. Zielonej oraz Chrobrego w Nowogrodźcu, 

 zagospodarowanie odpadów, 

 transport odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami, 

 monitoring składowiska odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, 

 utrzymanie czystości na terenie gminy, 

 utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb realizacji 

zadań z Funduszu sołeckiego, 

 wydatki związane z składkami na rzecz utrzymania schroniska dla zwierząt, 

 w ramach oświetlania miast i wsi  -  zakup energii, dzierżawa słupów oświetleniowych,  opłaty 

dystrybucyjne oraz bieżące remonty w tym konserwacja obecnego oświetlenia,  oraz usługi 

związane z podłączeniem oświetlenia dla bieżących potrzeb. W roku 2014 na koszty zakupu 

energii i koszty dystrybucji wydatkowano 450.999,64 zł. (w roku 2013 - 439.814,68 zł, w roku 

2012 – 450.788,33 zł., w roku 2011 – 416.572,56 zł.  w 2010 r. – 459.585,91 zł.), 

 wykonano rozbiórkę budynków gospodarczych na działce nr 420 w Nowogrodźcu, zakupiono 

materiały do odmalowania ławek, naprawiono plac zabaw oraz wykonano roczne przeglądy 

placów zabaw. 

 

Łącznie w dziale 900  na wydatki bieżące wydano 2.742.924,25 zł,  (w roku 2013 - 1.494.800,07 

zł, w roku 2012 – 1.244.580,41 zł.) w tym: 

a)  na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

w kwocie 25.497,41 zł. (załącznik nr 7), 

b) na wydatki związane z Systemem Gospodarowania Odpadami 1.666.899,07 zł. (załącznik 

nr 15). 

  

 

Wydatki inwestycyjne: 

 

1) przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A.Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu 

- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. 

Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu na kwotę 70.000,00 zł, Termin wykonania 

dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę to 31.05.2015 roku. W listopadzie 2014 

roku została wykonana pierwsza cześć umowy tzn. analiza i ocena systemu odprowadzania 

wód opadowych na terenie miasta Nowogrodziec wraz z opracowaniem koncepcji 

uporządkowania i rozbudowy tego systemu, za którą Gmina Nowogrodziec poniosła koszt 

w wysokości 24 500,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 45.500,00 zł. wniesiono na wydatki 

niewygasające w końcem roku 2014.  

2) Urządzenie terenu rekreacyjnego w centralnej części wsi Gościszów - zadanie obejmowało 

wykonanie robót porządkowych zagospodarowania terenu, których celem było 

przygotowanie terenu o charakterze rekreacyjno – sportowym w miejscowości Gościszów 

na działce nr 406/6 w obrębie dawnego zabytkowego parku podworskiego. Prace 

obejmowały: profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne 

wyrównanie mas ziemnych, utwardzenie terenu i zasianie trawy, powierzchniowe 

odwodnienie terenu z zastosowaniem 20 cm warstwy otoczaka z montażem studni z kręgów 

betonowych oraz roboty ziemne koparkami wraz z transportem ziemi. Do 31 grudnia 2014 r. 

poniesiono łączne wydatki w kwocie 23.517,60 zł. – fundusz sołecki. 

 

3) Rewitalizacja zieleni w sołectwie Godzieszów – fundusz sołecki (załącznik nr 14 i opis 

przedsięwzięć w załączeniu), - wydatkowano 13.513,65 zł. 

 

4) Wykonanie oświetlenia drogowego działka nr 671 (Czerna Cegielnia)  nr domu 230-232 -  

(fundusz sołecki) W ramach zadania postawiono i zamontowano 5 szt. słupów 

oświetleniowych z oprawami oświetlenia zewnętrznego o mocy 70W na wysięgniku. 
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Wartość wykonanych prac wynosi 23 369,26 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków 

Funduszu Sołeckiego. 

 

5) Wykonanie oświetlenia kablowego na słupach ocynkowanych w Nowogrodźcu w rejonie 

ulic Ołdrzychowskiej, Kamiennej, Garncarskiej, Słowackiego i Zielonej.  Realizację zadania 

rozpoczęto w 2013 roku. Polegało ono na wykonaniu oświetlenia drogowego na słupach 

ocynkowanych przy drogach gminnych zgodnie z posiadanym Projektem Budowlanym w 

następujących ilościach: na słupach 6m – 30szt i na slupach 8 m – 45 szt. W 2014 roku 

nastąpiło zakończenie wykonywania zadania i oddanie do użytkowania. Wydatki poniesione 

w 2014 roku wynoszą 298 547,50 zł i obejmują: roboty budowlane i nadzór inwestorski. 

 

6) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerna nr działki 755, 754, 611/4, 612/2, 

613/2. 753, 615/4 – Zadanie obejmowało wykonanie 12 szt. słupów oświetleniowych wraz z 

oprawami oświetlenia zewnętrznego o mocy 70 W. Wartość wykonanych prac wynosi 

65 989,50 zł. 

 

 

W dziale 900 wydatkowano – 3.237.861,76 zł.  ( w roku 2013 - 2.366.378,91 zł. w roku 2012 – 

2.116.115,13 zł. w roku 2011 -1.493.156,38 zł. w 2010 r. - 1.965.987,71 zł.)  w tym wydatki 

majątkowe – 494.937,51 zł.   

 

 

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

        Wydatki bieżące to: 

 w ramach wydatków na domy kultury świetlice i kluby oraz biblioteki  – dotacja podmiotowa 

dla instytucji kultury. Szczegółowy opis wydatków realizowanych z tej dotacji zawiera 

załącznik przygotowany przez GCKiS w Nowogrodźcu, 

 wydatki za udostępnienie świetlic dla potrzeb sołectw i innych organizacji dla mieszkańców 

Gminy, będących w zarządzie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, 

 zakupy na rzecz świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego,  

 remont świetlicy wiejskiej w Milikowie 

Razem wydatki bieżące to 1.089.561,34 zł.  

 

Wydatki majątkowe: 

1) Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach - Nie rozpoczęto realizacji zadania. Brak wydatków. 

2) Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu - kontynuowano umowę dot. 

opracowania dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę na rewitalizację 

zabytkowej części Rynku i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu. Do 31 grudnia 2014 r. projekty 

budowlano-wykonawcze  sporządzono, nie udało się jednak uzyskać pozwolenia na budowę. 

Łączne wydatki do końca roku wyniosły z tytułu niepełnego wykonania usługi: 59.839,99 zł  

oraz wniesiono środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2014 w kwocie 14.960,01

  

Łącznie w dziale 921 wydatkowano w  2014 – 1.164.361,34 zł.  (w 2013 r. – 1.301.293,93 zł.  w 2012r. 

– 1.480.680,30 zł. 2011  – 2.051.983,33 zł.  w 2010 r. -2.095.384,85 zł. ). 

 

 

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

    Wydatki bieżące przeznaczone są na: 

 utrzymanie obiektów sportowych w tym hali na ul. Lubańskiej, stadionu miejskiego, boisk 

sportowych na terenie gminy i szatni przy tych boiskach. Koszeniem muraw jest wykonywane 

na zlecenie łącznie z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy. Utrzymanie stadionu, Sali przy ul. 

Lubańskiej oraz innych obiektów sportowych  należy do GCKiS, które na zlecenie urzędu 

zarządza tymi obiektami. Wydatki te są refundowane z planu Urzędu.  
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 Po oddaniu  obiektu jakim jest kompleks sportowy w ramach programu „Moje boisko Orlik 

2012”, na podstawie umowy użyczenia obiektem zarządza Szkoła Podstawowa w 

Nowogrodźcu i ponosi koszty otrzymania tego obiektu zgodnie z wymogami programu (koszty 

wynagradzania  animatora, konserwatora, energii elektrycznej, wody, zakupu materiałów i 

usług). 

 w celu krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy w ramach dotacji celowych z 

budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom, przyznano dotację 

stowarzyszeniom. Wydatkowano na ten cel w  2014 kwotę 245.963,07 zł.     

 

Wydatki inwestycyjne to: 

1) Fundusz sołecki - zagospodarowanie terenu sportowego w Parzycach – informacja opisowa w 

załączeniu –wydatkowano – 11.222,75 zł. 

 

2) Fundusz sołecki - ogrodzenie boiska sportowego w Wykrotach – zadanie realizowane w II 

półroczu po zwiększeniu planu i rezygnacji z II zadania sołectwa – wydatkowano -22.001,34 

zł.  

 

3) Fundusz sołecki - zakup i montaż piłko chwytów z jednej strony boiska sportowego w Zabłociu 

– zadanie zrealizowane za kwotę  - 10.728,75 zł.  

 

4) Zakup kontenerów na boisko w Milikowie, działka nr 1469 obr. Gościszów - zadanie polegało 

na budowie budynku kontenerowego stanowiącego zaplecze gospodarczo – magazynowe dla 

boiska sportowego w miejscowości Milików. Budynek wykonano w technologii 

prefabrykowanego modułu kontenera z profili stalowych z obudową warstwową i 

stropodachem jednospadowym płaskim, posadowiony na ścianach fundamentowych wraz z 

izolacją pionową powłokową bezpośrednio pod kontenerem. Budynek otoczony opaską 

wykonaną z kostki betonowej o szerokości 1 m wraz z obrzeżem. Wykończenie polegające na 

plantowaniu terenu z wysiewem traw, wyposażony w instalację oświetleniową, gniazdkową z 

osprzętem oraz grzejnikami. Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono łączne wydatki za dokumentację 

techniczną i roboty budowlane w kwocie 87 108,39 zł. 

 

5) Zakup kontenerów na boisko w Gierałtowie - zadanie polegało na budowie kontenerowego 

stanowiącego zaplecze gospodarczo – magazynowe dla boiska sportowego w miejscowości 

Gierałtów zlokalizowanego na działce  nr 496/2 - obręb Gierałtów. Budynek wykonano w 

technologii prefabrykowanego modułu kontenera z profili stalowych z obudową warstwową i 

stropodachem jednospadowym płaskim. Budynek posadowiony na podkładach z 

prefabrykowanych bloczków betonowych bezpośrednio pod kontenerem. Budynek otoczony 

opaską wykonaną z betonowych krawężników drogowych ułożonych na płask na podsypce 

cementowo - piaskowej. Wykończenie polegające na plantowaniu terenu z wysiewem traw, 

wyposażony w instalację oświetleniową, gniazdkową z osprzętem oraz grzejnikami. 

Wydatkowano – 72.748,53 zł.  

 

 

W dziale 926 łącznie wydatkowano 573.643,32 zł.  w tym na wydatki inwestycyjne 203.809,76 zł.  

 

 

 
Nowogrodziec, 30-03-2015 

Sporządziła Irena Johna-Rudko    

 

 

Burmistrz Nowogrodźca  

Robert Marek Relich 
       


