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 Burmistrz Nowogrodźca, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające 

zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok w 

postaci opisowej – zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (j.t Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 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 2016 roku zamykał się następującymi 

kwotami: 

- po stronie dochodów     -   40.211.366,00 zł.  

- po stronie wydatków     -   42.511.366,00 zł. 

  Deficyt  2.300.000,00 zł. 

 

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami: 

Lp. Kategoria

Data Wejścia 

w życie Numer Wydatki Dochody Przychody Rozchody

1 Uchwała 29.02.2016 XXI/139/16 1 373 904,00 4 373 904,00 -3 000 000,00 0,00

2 Uchwała 29.03.2016 XXII/155/16 1 079 644,00 1 079 644,00 0,00 0,00

3 Uchwała 28.04.2016 XXIII/161/16 102 360,00 102 360,00 0,00 0,00

4 Uchwała 30.05.2016 XXIV/174/16 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Uchwała 24.06.2016 XXVI/182/16 162 650,00 162 650,00 0,00 0,00

6 Uchwała 30.08.2016 XXVII/195/16 102 919,00 102 919,00 0,00 0,00

7 Uchwała 21.10.2016 XXVIII/205/16 107 181,02 107 181,02 0,00 0,00

8 Uchwała 29.11.2016 XXX/217/16 110 113,00 110 113,00 0,00 0,00

9 Uchwała 19.12.2016 XXXI/223/16 -60 112,00 69 888,00 0,00 130 000,00

10 Uchwała 29.12.2016 XXXIII/229/16 217 982,00 217 982,00 0,00 0,00

11 Zarządzenie 05.01.2016 3/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Zarządzenie 25.01.2016 7/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Zarządzenie 29.01.2016 13/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Zarządzenie 17.02.2016 20/2016 1 262,00 1 262,00 0,00 0,00

15 Zarządzenie 01.03.2016 26/2016 7 331 000,00 7 331 000,00 0,00 0,00

16 Zarządzenie 16.03.2016 30/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Zarządzenie 31.03.2016 36/2016 -2 740,00 -2 740,00 0,00 0,00

18 Zarządzenie 11.04.2016 44/2016 61 424,00 61 424,00 0,00 0,00

19 Zarządzenie 18.04.2016 48/2016 1 258,00 1 258,00 0,00 0,00

20 Zarządzenie 29.04.2016 56/2016 294 729,70 294 729,70 0,00 0,00

21 Zarządzenie 31.05.2016 66/2016 23 580,00 23 580,00 0,00 0,00

22 Zarządzenie 15.06.2016 71/2016 18 480,00 18 480,00 0,00 0,00

23 Zarządzenie 30.06.2016 80/2016 13 819,00 13 819,00 0,00 0,00

24 Zarządzenie 14.07.2016 89/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Zarządzenie 28.07.2016 92/2016 -1 289,00 -1 289,00 0,00 0,00

26 Zarządzenie 12.08.2016 99/2016 143 314,16 143 314,16 0,00 0,00

27 Zarządzenie 31.08.2016 106/2016 14 740,00 14 740,00 0,00 0,00

28 Zarządzenie 12.09.2016 120/2016 19 700,00 19 700,00 0,00 0,00

29 Zarządzenie 30.09.2016 122/2016 653 935,00 653 935,00 0,00 0,00

30 Zarządzenie 24.10.2016 130/2016 340 293,23 340 293,23 0,00 0,00

31 Zarządzenie 31.10.2016 133/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Zarządzenie 15.11.2016 135/2016 -42 066,00 -42 066,00 0,00 0,00

33 Zarządzenie 30.11.2016 143/2016 -52 803,00 -52 803,00 0,00 0,00

34 Zarządzenie 12.12.2016 148/2016 353 800,00 353 800,00 0,00 0,00

35 Zarządzenie 27.12.2016 155/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Zarządzenie 30.12.2016 159/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

12 369 078,11 15 499 078,11 -3 000 000,00 130 000,00Razem  
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Na przestrzeni  roku 2016 roku, budżet gminy uległ  zwiększeniu o łączną kwotę: 

- dochody   o  15.499.078,11  zł. 

- wydatki    o  12.369.078,11  zł. 

 

Ostatecznie plan po zmianach na  koniec roku 2016 wynosi: 

-  po stronie dochodów                        55.710.444,11  zł    

-  po stronie  wydatków                       54.880.444.11  zł 

  Nadwyżka  830.000,00  zł. 

 

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2016 rok  przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie

Plan pierwotny 

w zł

Plan po 

zmianach

Wykonanie na 31-

12-2016 rok

A Planowane dochody 40 211 366,00 55 710 444,11 58 681 125,07

B Planowane wydatki 42 511 366,00 54 880 444,11 51 517 380,46

C Nadwyżka/deficyt (A-B) -2 300 000,00 830 000,00 7 163 744,61

D Finansowanie (D1+D2-D3-D4) 2 300 000,00 -830 000,00 571 195,22

D1

Przychody z zaciągniętych 

pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym

3 000 000,00 0,00 0,00

D2
wolne środki o których mowa w 

art. 217. ust.2 pkt 6
300 000,00 300 000,00 1 701 195,22

D3 Rozchody - wykup obligacji 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

D4 Rozchody - udzielone pożyczki 130 000,00 130 000,00  
 

Plan pierwotny zamykał się deficytem w kwocie 2.300.000,00 zł. Zmiany w  trakcie roku 

pozwoliły na zwiększenie planowanych dochodów tak, iż planowany deficyt zamienił się na planowana 

nadwyżkę w kwocie 830.000 zł. Zrezygnowano z przychodów z tytułu kredytów  oraz zaplanowano 

rozchody z tytułu dzielonej pożyczki w kwocie 130.000,00 zł.  W wyniku realizacji dochodów i 

wydatków,  rok zakończył się  nadwyżką w kwocie 7.163.744,61 zł.   a wolne środki wykonano w 

kwocie 1.701.195,22 zł. Wykupiono obligacje w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz udzielono pożyczkę dla 

SPZZOZ w Nowogrodźcu w kwocie 130.000,00 zł. .   

 

 

I.  DOCHODY 

 

Plan dochodów budżetowych w 2016 roku, został zrealizowany w kwocie 58.681.125,07 zł, co 

stanowi 105,33% (w roku 2015 - 39.697.570,14 zł. -98,21% planu). Dochody zrealizowane rok do roku 

są wyższe 47,82%.  Dochody bieżące zostały realizowane w kwocie 57.920.762,40 zł. (106,72% planu) 

a dochody majątkowe w kwocie 760.362,67 zł. (52,89% planu).  Nastąpiła istotna zmiana ponieważ 

rok do roku nastąpił wzrost dochodów bieżących o 20.834.000,90 zł.   
Szczegółowe  wykonanie dochodów budżetowych  wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.  

 

W ramach dochodów bieżących największe wykonanie planu wystąpiło w udziałach w podatku 

dochodowym od osób prawnych- 135,78% oraz w dochodach własnych o 19,02 % powyżej planu. 

Minimalne przekroczenie planu wystąpiło w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 

1,70%. Nie wykonano dochodów ze sprzedaży mienia (20,02% planu) ze względu na rezygnację 

inwestora pomimo ogłoszonego przetargu na sprzedaż działek na terenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Inne dochody bieżące wykonano w 75,98% planu. 
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Poniżej zestawienie wykonania dochodów w podziale na najważniejsze grupy dochodów w 

odniesieniu do planowanych dochodów.  

L.P. Wyszczególnienie

Plan po zmianach 

w zł.

Wykonanie za 2016 

w zł.

Wykonanie za 

2016 w %

1

Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i 

Urzędy Skarbowe 18 859 288,00 22 446 187,88 119,02%

2

Subwencje wraz z uzupełnieniem dochodów z 

budżetu państwa 14 126 684,00 14 126 684,00 100,00%

3

Udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 6 441 531,00 6 550 911,00 101,70%

4

Udziały w podatku dochodowym od osób 

prawnych 180 000,00 244 411,84 135,78%

5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13 221 431,09 13 159 109,78 99,53%

6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej 1 800,00 1 800,00 100,00%

7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 1 343 382,70 1 316 692,05 98,01%

8 Inne dochody bieżące 98 669,00 74 965,85 75,98%

9 Środki na inwestycje zewnętrzne 619 113,32 584 405,82 94,39%

10 Pozostałe o charakterze inwestycyjnym 10 000,00 14 080,04 140,80%

11 Dochody ze sprzedaży majątku Gminy 808 545,00 161 876,81 20,02%

Razem 55 710 444,11 58 681 125,07 105,33%

 

Poniżej wykres zmian głównych składników dochodów w latach   2012,  2013, 2014, 2015 i 2016: 
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W roku 2016 największy udział w dochodach Gminy maja dochody własne – 38%. Jednak jest 

to rok wyjątkowy bowiem w tych dochodach jest jednorazowa wpłata z tytułu podatku od 

nieruchomości za lata ubiegłe w kwocie ponad 6 mln zł.  Rośnie jednak znaczenie tych dochodów, 

które w roku 2015 stanowią 29% całości dochodów Gminy, w roku 2014- 31%, w roku 2013 i 2012 po  

28%. 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. W roku 2014 wskaźnik struktury tych dochodów jest najwyższy w związku z 

funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w Gminie  przez cały rok oraz dochodem 

jednorazowym z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie. 

 Największy dochód dla gminy zwykle stanowią subwencje 24% w roku 2016 (33% całości 

dochodów roku 2015 w roku 2014 – 34%,  w roku 2013 - 40%  a w  2012- 42%). Kwoty te  w ostatnich 

trzech latach zmalały; 

2012 2013 2014 2015 2016

Subwencja oświatowa 12 305 982,00 11 864 344,00 11 527 104,00 11 666 995,00 12 279 615,00

subwencja wyrównawcza 2 984 978,00 2 812 052,00 1 170 184,00 1 107 390,00 1 217 053,00

subwencja równoważąca 450 616,00 515 407,00 458 637,00 395 377,00 412 034,00

Razem 15 741 576,00 15 191 803,00 13 155 925,00 13 169 762,00 13 908 702,00  
 

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 2013 wskaźnik ten dla Gminy wyniósł  79,67%, w roku 2014 – 91,22%, w roku 2015 – 93,03% 

(więc nie otrzymaliśmy części podstawowej) a dla roku 2016 wskaźnik ten wynosi 91,71%.   

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowią 11% dochodów gminy (w 

roku 2015 -15% w roku 2014- 13%,  w roku 2013- 11% a w 2012- 10%).  

 

Poniżej struktura dochodów dla roku 2016:  
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Od kwietnia roku 2016 nastąpiła bardzo istotna zmiana w strukturze dochodów na skutek 

rozpoczęcia realizacji rządowego programu 500+. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej na 

które przekazywane są środki w formie dotacji. Środki na to zadanie i inne z zakresu administracji 

rządowej są wyższe w roku 2016 o 8.270.526,15 zł. w stosunku do roku 2015. W strukturze dochodów 

stanowią 22% dochodów, gdzie w latach poprzednich  stanowiły po 12%. 

Pozostałe pozycje dochodów bieżących to dotacje z budżetu państwa na zadania własne  i inne 

wynoszą obecnie od 0 do 2%.  

Dochody majątkowe stanowią 1,30% dochodów ogółem. 

  

Na wielkość dochodów należnych Gminie wpływ ma wielkość zaległości w podatkach i innych 

opłatach. Łącznie zaległości wzrosły w stosunku do początku roku o 4.209.191,70 zł.  

W poniższej tabeli przedstawiono występujące zaległości wg stanu na koniec roku 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

prawnych – o 3.903.978,99 zł. Zaległości dotyczą jednej rodzimej firmy  borykającej się z problemami 

finansowymi oraz kilku firm z  terenu SSE, których to należności zostały przypisane na podstawie 

Wyszczególnienie

Zaległości na 

01-01-2016 w 

zł.

Zaległości na 31-

12-2016 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: 2 063 555,30 5 967 770,29 3 904 214,99

Podatek od nieruchomości 2 059 267,50 5 963 246,49 3 903 978,99

Podatek rolny 3 897,20 4 133,20 236,00

Podatek leśny 4,00 4,00 0,00

Podatek od środków transportowych 386,60 386,60 0,00

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych w tym: 383 701,94 361 060,47 -22 641,47

Podatek od nieruchomości 223 517,80 223 276,58 -241,22

Podatek rolny 138 010,98 119 767,81 -18 243,17

Podatek leśny 1 136,99 1 030,58 -106,41

Podatek od środków transportowych 19 354,80 16 225,50 -3 129,30

Podatek od spadków i darowizn 619,00 0,00 -619,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 062,37 760,00 -302,37

Pozostałe w tym: 2 777 535,24 3 105 153,42 327 618,18

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 7 599,40 5 567,60 -2 031,80

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (oprócz należności po 

ZGKiM) 33 245,49 19 655,69 -13 589,80

Należności po ZGKIM (czynsz wywóz nieczystości) 267 129,24 231 781,56 -35 347,68

Wodociągi 38 868,00 37 584,40 -1 283,60

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w 

formie karty podatkowej 19 053,55 14 000,37 -5 053,18

wpływy z innych lokalnych opłat w tym za wydanie zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu, opłata za korzystanie z przystanków 

autobusowych, oraz za zajęcie pasa drogowego 662,61 748,37 85,76

wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami 312 061,40 287 686,68 -24 374,72

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 261,00 1,00 -260,00

Zwrot nieprawidłowo wykorzystanych dotacji przez 

stowarzyszenia (należnośc główna wraz z odsetkami) 5 336,64 3 750,00 -1 586,64

Świadczenia alimentacyjne 2 093 317,91 2 504 377,75 411 059,84

Razem 5 224 792,48 9 433 984,18 4 209 191,70
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decyzji SKO utrzymujących w mocy decyzje I instancji oraz zaskarżonymi  i obecnie rozpatrywanymi 

przez WSA i NSA. Należności sporne, w części obecnie wymagalne są następstwem Uchwały nr 

XXXVI/325/02 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec 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 

Drugie miejsce w zaległościach stanowią 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. Przyrost zadłużenia w tej dziedzinie rok do roku wynosi 411.059,84 zł.  

 Spadek zaległości nastąpił w należnościach wymagalne od najemców lokali czynszowych, 

przejętych 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. Kwoty nieściągalne są umarzane na skutek nieskuteczności windykacji. 

Spadek zaległości nastąpił również w opłatach za gospodarowanie odpadami o kwotę 

24.374,72 zł.    

Zaległości od osób prawnych to kwota 5.967.770,29 zł. w tym od nieruchomości  5.963.246,49 

zł.  Poniżej informacja dotycząca tych firm:.  

Liczba 

podatników 

kwota zaległości w 

podatku od 

nieruchomości ilość  rat treść

1 2 374 977,00 72 wystawiono upomnienia,  (zaskarżona decyzja SKO do WSA)

1 1 574 137,40 59 wystawiono upomnienia,   tytuły wykonawcze, ustanowiono hipotekę 

1 750 256,66 48 wystawiono upomnienia ( sprawa w NSA)

1 490 698,00 36 utrzymana decyzja przez SKO w grudniu 2016r

1 425 581,00 36 utrzymana decyzja przez SKO w grudniu 2016r

1 195 903,00 24

wystawiono upomnienia (zaległośći za 2015 i  2016 r.) - zaskarżona decyzja 

SKO do WSA

1 125 371,00 16 wystwiono upomnienia 

1 21 315,00 8 podatnik miał  powyższą zaległość rozłożoną na raty do 30.12.2016r 

4 4 982,59 od 1 do 12 rat wystawiano upomnienia -zaległości za 2016

3 24,84 od 1 do 3 rat zaległości stanowią kwoty poniżej 100 zł

15 5 963 246,49

 

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

fizycznych w podziale na miejscowości: 

Lp. Sołectwo

Zaległości na 

31.12.2015

Zaległości na 

31.12.2016

+ wzrost

- zmniej.

Zaległości na 

31.12.2015

Zaległości na 

31.12.2016

+ wzrost

- zmniej. 

1 Czerna 29 643,83 31 453,82 1 809,99 3 441,00 3 441,00 0,00

2 Gierałtów 49 793,09 57 658,60 7 865,51 7 224,00 4 588,70 -2 635,30

3 Godzieszów 6 345,32 5 168,01 -1 177,31 0,00 0,00 0,00

4 Gościszów 30 049,31 24 224,41 -5 824,90 349,00 0,00 -349,00

5 Kierżno 65 600,92 65 495,73 -105,19 0,00 0,00 0,00

6 Milików 51 872,76 25 268,60 -26 604,16 145,00 0,00 -145,00

7 Nowa Wieś 13 671,54 11 241,12 -2 430,42 0,00 0,00 0,00

8 Nowogrodziec 51 354,05 52 766,76 1 412,71 8 195,80 8 195,80 0,00

9 Parzyce 21 274,78 24 175,78 2 901,00 0,00 0,00 0,00

10 Wykroty 22 530,21 26 501,70 3 971,49 0,00 0,00 0,00

11 Zagajnik 1 592,30 3 142,40 1 550,10 0,00 0,00 0,00

12 Zabłocie 4 497,11 5 046,51 549,40 0,00 0,00 0,00

13 Zebrzydowa 14 440,55 11 931,53 -2 509,02 0,00 0,00 0,00

362 665,77 344 074,97 -18 590,80 19 354,80 16 225,50 -3 129,30

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

Ogółem :
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 Największy wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 

fizycznych wystąpił w miejscowości Gierałtów o 7.865,51  zł. oraz Wykroty o 3.971,49 zł. Największy 

spadek zaległości wystąpił w miejscowości Milików i Gościszów. Łącznie spadek zaległości od 

powyższych podatków to kwota 18.590,80 zł. Spadek zaległości dotyczy też podatku od środków 

transportowych dla wszystkich miejscowości.    

Obecnie największe zaległości w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego posiadają 

Kierżno, Nowogrodziec i Gierałtów a najmniejsze Zagajnik i Zabłocie i Godzieszów.   

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

nieruchomości  od osób fizycznych od początku 2012 r.  

  

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

podziale na miejscowości.   

Lp. Sołectwo

Zaległości na 

01.01.2016

zaległości na dzień 

31.12.2016

+ wzrost

- zmniej.

w %  (+) wzrost      (-

) zmniejszenia
1 Czerna 19 836,38 17 817,74 -2 018,64 90%
2 Gierałtów 24 663,13 27 192,16 2 529,03 110%
3 Godzieszów 10 914,00 8 371,30 -2 542,70 77%
4 Gościszów 21 525,65 18 236,51 -3 289,14 85%
5 Kierżno 10 728,40 9 983,40 -745,00 93%
6 Milików 25 444,34 24 598,48 -845,86 97%
7 Nowa Wieś 16 011,30 15 410,36 -600,94 96%
8 Nowogrodziec 75 952,60 63 316,02 -12 636,58 83%
9 Parzyce 21 609,10 21 794,66 185,56 101%
10 Wykroty 42 076,18 36 132,57 -5 943,61 86%
11 Zagajnik 4 141,02 4 922,38 781,36 119%
12 Zabłocie 4 860,40 4 907,20 46,80 101%
13 Zebrzydowa 34 298,90 35 003,90 705,00 102%

312 061,40 287 686,68 -24 374,72 92%Ogółem :
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Wystąpiły nieznaczne wzrosty zaległości w miejscowości Gierałtów, Parzyce, Zagajnik, 

Zabłocie i Zebrzydowa. W pozostałych miejscowościach nastąpił spadek zaległości – największy w 

Nowogrodźcu i Wykrotach. 

 

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2016 roku wystawiono 1072 tytułów 

wykonawczych  w tym 532 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, wysłano 2813 upomnień  w 

tym 1282 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz 124 wezwań do zapłaty.  W celu 

zabezpieczenia należności,  ustanowiono 7 hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników.    

 

Upomnienia i tytuły wykonawcze są wystawiane systematycznie i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 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 Sadowego celem dalszej egzekucji. 

Uzyskano 1 nakaz zapłaty.  

 Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie grona spadkobierców: poprzez 

poszukiwanie członków rodzin, ustalenie stanu faktycznego posiadania nieruchomości.  

Na bieżąco prowadzona jest korespondencja z organami egzekucyjnymi dotycząca aktualizacji stanu 

zaległości dłużników oraz informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Aktualizacji 

dokonano w 474 tytułach wykonawczych. Do organu egzekucyjnego  skierowano  ok. 45 zapytań 

dotyczących egzekucji.  

 Wyegzekwowano w drodze egzekucji 59.355,97 zł. należności łącznego zobowiązania 

pieniężnego wraz z odsetkami i kosztami oraz 73.860,48 zł należności za gospodarowane odpadami 

komunalnymi.  

 

 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  2016 r., 

wynosi: 2.565.677,91 zł. w tym: 

umorzenie zaległości 

podatkowych 

rozłożenie na raty 

odroczenie 

terminy 

1 w podatku rolnym 1 096,00 1 096,00

2 w podatku od nieruchomosci 2 139 538,91 2 131 487,11 6 591,40 1 460,40

3

w podatku od środków 

transportowych 0,00 0,00

4 w podatku leśnym 0,00 0,00

5 umorzenie odsetek 425 043,00 425 043,00

Razem 2 565 677,91 2 131 487,11 432 730,40 1 460,40

Skutki decyzji wydanych przez organ 

Kwota udzielonych ulg i 

zwonień , odroczeń i umorzeń 

Ogółem  za  2016 

rok 

w tym  skutki 

udzielonych ulg i 

zwolnień 2015 rok  

 

Ponadto umorzono należności: 

- mandaty karne – 1.990,40 zł.  

- czynsze po zlikwidowanym ZGKiM – 14.962,25 zł.  

- wieczyste użytkowanie – 160,27 zł. (bonifikata) 

- odsetki od sprzedaży mienia rozłożone na raty – 23,39 zł.   

 

Umorzenia w formie decyzji podatkowych oraz rozłożenie na raty to łącznie kwota 451.327,11 

zł.  Kwota 2.131.487,11 zł. to zwolnienia podatkowe na mocy uchwały w sprawie zwolnień w podatku 

od nieruchomości  z 15 listopada 2013 roku, która zwalnia między innymi budynki, budowle i grunty 
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związane z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, składowaniem 

odpadów stałych, związanych z kulturą fizyczną o ochroną przeciwpożarową.  

 

Skutki obniżania górnych stawek podatków w roku 2016 wynoszą 2.216.013,24  zł. a w roku 

poprzednim 1.888.564,00 zł.  W stosunku do roku 2006 kwota ulg dla mieszkańców i firm w Gminie 

Nowogrodziec na skutek obniżania górnych stawek podatkowych wzrosła o (2.216.013,24/ 

1.097.631,64) 101,89%. 
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II WYDATKI 

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok zostały wykonane w kwocie 

51.517.380,46  zł. co stanowi 93,87% planowanych wydatków  (w roku 2015 – 94,75%, w roku 2014- 

93,42%, w roku 2013 – 91,07%, w  2012- 92,02%).  Wydatki majątkowe  stanowią kwotę 6.354.106,12 

zł. co stanowi 86.86% planu.   

L.P. Wyszczególnienie

Plan po zmianach 

w zł

Wykonanie za 

2016  w zł

Wykonanie za 

2016 w %

I Wydatki bieżące w tym: 47 565 476,92 45 163 274,34 94,95%

1 wydatki jednostek budżetowych w tym: 30 820 493,10 28 785 681,02 93,40%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 786 383,56 18 024 130,19 95,94%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 12 034 109,54 10 761 550,83 89,43%

2 dotacje na zadania bieżące 1 971 532,00 1 940 841,41 98,44%

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 198 091,82 13 998 517,99 98,59%

4

Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3 55 360,00 33 827,92 61,11%

5 obsługa długu 520 000,00 404 406,00 77,77%

II Wydatki majątkowe 7 314 967,19 6 354 106,12 86,86%

1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 5 239 967,19 4 279 106,12 81,66%

2

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego 2 075 000,00 2 075 000,00 100,00%

Razem 54 880 444,11 51 517 380,46 93,87%  
 

      

Poniżej wykres zmian w najważniejszych grupach wydatków w ostatnich 5 latach: 

  

Największy wzrost wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych, głównie w 

związku z realizacją programu 500+ od kwietnia roku 2016.  
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Wzrost wydatków związanych z realizacją zadań statutowych głównie wynika z wykonywania 

zadania - realizacji systemu gospodarowania odpadami od połowy roku 2013 oraz różnych zadań 

remontowych.  

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 2012-2016.  

 

W związku z realizacją programu 500+ (7.201.026,08 zł.) po raz  pierwszy w roku 2016, 

struktura budżetu  znacznie uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich. Na ta kwotę składają się 

głównie świadczenia w kwocie 7.099.525,50 zł. w pozostałej kwocie wynagrodzenia pracowników i 

koszty przystosowania miejsca obsługi interesantów -statutowe.   

Największy udział w wydatkach mają nadal wynagrodzenia wraz z pochodnymi – lecz jest to 

spadek z 39% do 35% rok do roku.  

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

budżetowych z 19% do 20% i 22% w roku 2014. W roku 2015 nastąpił spadek do 20%. Obecnie 

ponownie wzrost do 21%. Wzrosty powyższych wydatków wynikają z zadań nałożonych na Gminę,  

związanych z  utrzymaniem obiektów gminnych, infrastruktury ich remontów oraz szczególnie systemu 

gospodarowania odpadami oraz z tytułu jednorazowych zakupów czy usług w tym remontowych.  

Udział dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące Gminy wynosi 4,00% w 

ostatnich 5 latach całego budżetu wydatków. W pozycji tej znajdują się dotacje 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 oraz na zadania Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu. 

Udział świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosi 27% w całości wydatków roku 2016. 

Świadczenia te systematycznie spadały do roku 2015 (16% w roku 2012 i 2013, 14% w 2014 i 13% w 

2015r), głównie w związku z kryterium dochodowym  dla świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz 

pomocy społecznej, które nie wzrastały od kilku lat, przez co coraz mniej osób kwalifikowało się do 

otrzymywania tych świadczeń. Obecnie świadczenie  500+ znacznie zwiększyło wypłatę świadczeń na 

rzecz osób fizycznych.  

Udział wydatków na obsługę długu wynosi 0,78% w całości wydatków Gminy w roku 2016. 

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

roku 2016 wynosi – 8%.  

Środki unijne na inwestycje uzależnione są od podpisanych umów o dofinansowanie 

projektów. W roku 2016  nie podpisano takich umów z uwagi na brak konkursów na dotacje w ramach 

między innymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.  

Wydatki na objęcie udziałów w spółkach dotyczą 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 2016 – 4%.         

 

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 2016 roku na inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2015 

wykorzystane zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 4a.   
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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 –dotacja na konserwację cieku 

wodnego Złoty Potok w Gierałtowie na dł.  2250mb – 10.000,00 zł.  

 dotacja na konserwację rowów melioracyjnych -  do spółek wodnych w kwocie 10.000,00 

zł. – wykonano konserwacje rowów melioracji szczegółowej, 

 zawarto umowy na wykonanie kosztorysów i przedmiarów na przebudowę przepustów 

oraz wykonano remonty przepustów w miejscowościach: Gierałtów dz. nr 923dr, Wykroty 

dz. nr 179dr, Zagajnik dz. nr 142dr, Milików dz. nr 634dr i 636dr, Nowa Wieś dz. nr 

504/1dr – kwota 24.877,00 zł.  na ten cel uzyskano dofinansowanie Urzędu 

Marszałkowskiego w kwocie 12 238,50 zł   

 wykonano odwodnienie boiska poprzez odbudowę rowu melioracyjnego na działce 369/2 

oraz wykonanie drenażu wzdłuż bocznego boiska – 24.993,27 zł.  

 składki na rzecz spółek wodnych za rowy melioracyjne będące własnością Gminy – 849,60 

zł, 

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

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

19.984,00 zł. 

 zapłacono opłatę roczną  za odrolnienie gruntów rolnych pod salę gimnastyczną w 

Gierałtowie – 1.550,51 zł., 

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

zakresu administracji rządowej w wysokości 471.479,35 zł. (wydano 428 szt. decyzji) oraz 

koszty realizacji tego zadania – 9.429,58 zł.  

Łączne wydatki bieżące to kwota – 573.163,31 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 134 w Zagajniku -  wykonano  

opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, roboty budowalne na kwotę oraz 

zapłacono za nadzór  inwestorski  - 46.516,81 zł.  Uzyskano dofinansowanie z FOGR w 

kwocie 42.421,50 zł.  

2) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 484 w Kierznie - opracowano 

projekt budowlano – wykonawczy, wykonano roboty budowalne  oraz zapłacono za 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 34.145,31 zł.  Dofinansowanie z FOGR: 21.000,00 

zł. 

3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 633 w Milikowie - opracowano 

projekt budowlano – wykonawczy, wykonano roboty budowalne  oraz zapłacono za 

nadzór inwestorski -90.480,41 zł.  - Dofinansowanie z FOGR: 69 300,00 zł. 

Łącznie wydatki inwestycyjne to kwota 171.142,53 zł.  

 

 Razem w dziele 010 wydatkowano 744.305,84 zł.   

 

 

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

Wydatki inwestycyjne: 

1) Aport w formie pieniężnej do spółki Hydro-Tech w kwocie 2.075.000,00 zł. – przekazano 

środki – zwiększono wkłady pieniężne Gminy. 
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3. Dział 600 – Transport i łączność. 

Wydatki bieżące to: 

1) Wykonano naprawy wiat przystankowych – 13.877,86 zł., 

2) w roku 2016 nie były wykonywane analizy tras autobusowych,   

3) wykonano kosztorysy i przedmiary robót na remonty dróg – 300,00zł.  

4) Fundusz sołecki Parzyce - zakup tabliczek informacyjnych z numerami domów – wykonano 

zadanie – 3.226,29 zł.  

5) Remonty dróg gminnych w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, (w tym 

dokumentacja i wypisy z ew. gruntów): 

 naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Nowogrodziec, 

remont pobocza w m. Wykroty (SSEMP),  

 remont drewnianego mostu w m. Czerna, 

 dostawa tłucznia Godzieszowa,  

 wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w m. Milików,  

 naprawa dróg w m. Wykroty materiałem kamiennym, 

 naprawa dróg w m. Gościszów materiałem kamiennym,  

 naprawa dwóch przepustów w m. Wykroty,  

 naprawa odwodnienia przy ul. Różanej w Nowogrodźcu,  

 naprawa pobocza w m. Nowa Wieś,  

 remont chodnika przy ul. Sienkiewicza N-c,  

 remont w technologii asfaltowej ul. Dębowej w Milikowie, Parzyce, Zebrzydowa, 

ul. Sienkiewicza N-c, ul. Garncarska N-c,  

 remont dróg w technologii tłuczniowej - Kierżno, Zebrzydowa, Gierałtów, 

Wykroty, Nowa Wieś, 

 remont przepustu w Zabłociu,  

 naprawa bariery w Wykrotach ul. Wąska,   

 naprawa schodów - kamienica ul. Rynek 15 N-c,   

Razem na remonty wydatkowano 489.888,71 zł.  oraz z wydatków 

niewygasających z upływem roku 2015, kwotę  59.528,10zł. na utwardzenia placu 

przy ul. Kościelnej w Nowogrodźcu  - działka 251/61 obr. Nowogrodziec.   

6) zimowe utrzymanie dróg oraz za koszenie poboczy –117.467,93 zł 

7) Fundusz sołecki - Montaż tabliczek informacyjnych w Nowej Wsi – 1.072,56 zł. 

8) opłata za najem przejazdu kolejowego kat. F - przejazd niepubliczny – 216,96 zł.  

Łączne wydatki bieżące w dziale 600 to 626.050,31 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne drogowe: 

1) Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2327D ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu - 

przetarg przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu wyłonił Wykonawcę na 

roboty budowlane oferujący kwotę 98 000,00 zł. W związku z powyższym Gmina Nowogrodziec 

jako udzielająca pomocy finansowej  poniosła wydatek w 50 % czyli w kwocie 49 000,00 zł. 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2273 D relacji Gościszów – Ocice - przetarg przeprowadzony 

przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu wyłonił Wykonawcę na roboty budowlane oferujący 

kwotę 197 985,10 zł. W związku z powyższym Gmina Nowogrodziec jako udzielająca pomocy  

poniosła wydatek w 50 % czyli w kwocie 98 992,55 zł. 

3) Budowa zatoki postojowej przy drodze gminnej – w ramach zadania wykonano zatokę postojową o 

powierzchni ok. 150m2, zatoka została wykonana z kostki brukowej – wydatkowano 61.247,43 zł. 

4) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 475, 477/1, 476 w Nowej Wsi - poniesiono wydatek związany z  

opracowaniem projektu budowlano - wykonawczego w kwocie 2 500,00 zł, podpisano umowę na 

roboty budowalne na kwotę 52 512,45 zł, odstąpiono od realizacji zadania z powodu  otrzymania 

dofinansowania ze środków UE na budowę kanalizacji sanitarnej na powyższych działkach. 

5) Przebudowa drogi gminnej – ul. Jodłowa w Nowogrodźcu i Milikowie – w ramach zadania 

wykonano przebudowę drogi o długości 0,678 km oraz szerokości jezdni ok. 4 - 5 m. Nawierzchnię 
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wykonano z mieszanki mineralno- bitumicznej – 3 677,4 m2, został wykonany również chodnik o 

powierzchni 387,6 m2 o długości ok. 200 mb.–wydatkowano 381.935,27 zł.  

6) Przebudowa drogi gminnej – ulica Łąkowa w Nowogrodźcu – w ramach zadania wykonano 

przebudowę drogi o długości 0,159 km oraz szerokości jezdni ok. 3 m, nawierzchnię wykonano z 

mieszanki mineralno- bitumicznej – 477,0 m2, wydatkowano -28.935,87 zł.  

7) Przebudowa drogi gminnej – ulica Kamienna w Nowogrodźcu – w ramach zadania wykonano 

przebudowę drogi o długości 0,202 km oraz szerokości jezdni ok. 3 m, nawierzchnię wykonano z 

mieszanki mineralno- bitumicznej – 654 m2., wydatkowano 42.489,35 zł.    

8) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 550, 306/4 w Parzycach – w ramach zadania wykonano 

przebudowę drogi o długości 0,158 km oraz szerokości jezdni ok. 3,5 m, nawierzchnię wykonano z 

mieszanki mineralno- bitumicznej – 838,85 m2.– wydatkowano 88.056,34 zł.  

9) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 119 w Zabłociu – w ramach zadania wykonano przebudowę drogi 

o długości 0,280 km oraz szerokości jezdni ok. 3 m, nawierzchnię wykonano z mieszanki 

mineralno- bitumicznej – 878,5 m2–wydatkowano 81.325,50 zł.  

 

Łącznie w dziale  600 wydatkowano środki w wysokości 1.460.532,62 w tym na zadania inwestycyjne  

-834.482,31 zł.   

  

 

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

Wydatki bieżące wydatkowano: 

 poniesiono wydatki na spłaty zaległości po przejętym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 

Nowogrodźcu – wypłata zwaloryzowanej kaucji -1.178,43 zł,  

 zapłacono za energię elektryczną i wodę pobieraną w budynkach po byłej remizie OSP w 

Milikowie i Godzieszowie – 1.056,35 zł.  

 wykonano remonty zasobów mieszkaniowych – 62.301,33 zł.  

 wykonano zadania z zakresu usług geodezyjnych, wycen, inwentaryzacji obiektów 

gminnych oraz innych wydatków związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych 

(głównie lokali komunalnych) – 24.415,28 zł. w tym zostało podpisane zlecenie na 

wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę na kwotę brutto 

5 500,00 zł, przy czym w 2016 r. zapłacono Wykonawcy 80% wynagrodzenia, pozostałe 

20% zostanie wypłacone po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę – wniesiono na wydatki 

niewygasające z upływem roku 2016 – 1.100,00 zł.  

 wydatkowano na opłaty za wyrysy i wypisy z ewidencjo gruntów dla starostwa – 3.993,80 

zł.  

 zapłacono podatek od nieruchomości gminnych – 905.997,00zł.  

 opłacono wieczyste użytkowanie (po byłym Inco) – 800,40 zł.  

 poniesiono opłaty sadowe w związku z nabyciem spadku – 310,00 zł.  

 fundusz remontowy – udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 85.712,49zł. Gmina 

opłaca fundusz remontowy we wspólnotach w których są lokale komunalne. 

 uregulowano należności za lokatorów do SM  w kwocie 3.945,30 zł.   

 „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023” -  Gmina 

Nowogrodziec realizowała projekt pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Nowogrodziec na lata 2016-2023” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

oraz z budżetu państwa, w lutym 2016 r. Po wyłonieniu wykonawcy, zbieraniu 

odpowiednich danych w tym w formie konsultacji, dokument ostatecznie został 

pozytywnie zaopiniowany przez UMWD trafiając na listę dokumentów stanowiących 

podstawę do ubiegania się o środki w ramach działań rewitalizacyjnych programów UE. 

Następnie UMWD zaakceptował sprawozdanie finansowe, co w efekcie spowodowało 

wypłatę należnych Gminie Nowogrodziec środków dotacyjnych oraz środków budżetu 

państwa.  Ostateczna wartość projektu: 33 827,92 PLN, dotacja: 30 445,05 PLN. 
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Łączne wydatki bieżące to kwota 1.123.538,30 zł.   

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) modernizacja dachu na budynku komunalny m w Zebrzydowej 164- zadanie wykonano – 

27.000,00zł.  

2) Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku przy ul. 

Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu – podpisano umowę na wykonanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania, zostały poniesione wydatki dotyczące 

zapłaty za Program funkcjonalno–użytkowy w wysokości 30.000,00 zł, pozostała kwota została 

wniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku 2016 – 39.741,00zł.   

3) zakupiono działki 420/41 oraz 448/1 – wydatkowano 12.120,48 zł.  

 

    Łącznie w dziale 700 wydatkowano 1.232.399,78 zł. w tym na zadania inwestycyjne  108.861,48zł.  

 

 

5.  Dział  710 Działalność usługowa. 

Wydatki bieżące: 

 wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań gminnej komisji 

architektoniczno – urbanistycznej – 600 zł,  

 w ramach zmian planów zagospodarowania przestrzennego sfinansowano -  II i III etap 

prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy 

Nowogrodziec w wysokości, zakup map na potrzeby zmian mpzp wsi Gierałtów i 

Godzieszów, I etap prac nad zmianą mpzp wsi Godzieszów, I etap prac nad mpzp ujęć 

wody Gierałtów w wysokości, cyfryzacja map miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, wydatkowano 32.663,30 zł.  

 wydatkowano środki na opłatę za dostęp do ewidencji gruntów – 4.100,00 zł. 

 wydatkowano środki na  uporządkowanie terenu cmentarza wojennego w ramach zadań 

zleconych– 1.800 zł, 

 wydatkowano kwotę 19. 926 zł. na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektów 

przeznaczonych do dofinansowania ze środków UE. Zlecono wykonanie studium 

wykonalności i studium wykonalności dot. przebudowy sali gimnastycznej na salę 

wielofunkcyjną przy ul. Lubańskiej 39 w Nowogrodźcu. Dodatkowo zlecono opinię 

techniczną stanu technicznego Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu.  

 

Łącznie wydatkowano  w dziale na wydatki bieżące – 59.089,30 zł.   

 

 

6. Dział 750 – Administracja publiczna    
Wydatki bieżące: 

1) utrzymanie etatów urzędów wojewódzkich (zadanie zlecone) w kwocie 126.986,00 zł.  

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

138.224,63 zł.  

3) bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to;  

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

odprawy emerytalne, ZUS, FP, PFRON, wynagrodzenia inkasentów – ostatnie płatności za rok 

2015), 

 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 
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komputerowy, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  i urządzeń 

kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych itp.),  

 zakup art. spożywczych na wyposażenie kancelarii Burmistrza, 

 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 (w tym usługi firmy prawniczej w zakresie odzyskania 

części podatku VAT), opłaty kominiarskie, za parkingi, wywóz nieczystości, przeglądy, 

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

 Tworzenie i rozwój e-usług publicznych -   Projekt pn. ,,Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i  elektronicznych usług administracyjnych w 

północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” dla którego Partnerem Wiodącym 

jest Gmina Miejska Bolesławiec – poniesiono wydatki proporcjonalne za przygotowanie 

dokumentacji aplikacyjnej, pozostałą kwotę - 14.452,50 zł. wniesiono na wydatki 

niewygasające z upływem roku 2016 na  współfinansowanie  usług dot. dokumentacji 

przetargowej oraz doradztwa, 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej i usługi 

internetowe, 

 tłumaczenia dokumentów  dla potrzeb Urzędu, 

 podróże służbowe krajowe i zagraniczne, 

 czynsze za budynki administracyjne (archiwum, garaże),  

 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe i osobowe,  

 opłaty za gospodarowanie odpadami, 

 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  

 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 

 szkolenia pracowników, 

Łącznie wydatki bieżące urzędu  to 3.828.228,48 zł.  

4) wydatki związane z promocją Gminy (62.994,79 zł.) przeznaczone między innymi  na:  

 zakup materiałów promocyjnych  z okazji organizowanych cyklicznych imprez gminnych, 

takich jak: Peczenica, Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec, Dożynki, Dzień Chleba, Kolęda na 

Nowogrodzieckim Rynku, zakup, pucharów i nagród dla wydarzeń jednorazowych, jak 

„Podsumowanie lotów PZGP, Sekcja Nowogrodziec”, „Pszczelarstwo gminy Nowogrodziec” – 

5.973,79 zł. 

 zakupiono artykuły spożywcze – 1.242,91 zł, 

 wydatki objęły sfinansowanie usług w zakresie wydawnictwa (gazeta gminna, łączna kwota), 

realizacji umowy dot. promocji Gminy Nowogrodziec poprzez emisję materiałów na antenie 

TV Łużyce oraz portalach internetowych zlecanych przez UM , udział w przebiegu imprezy 

sportowej Karkonosze-Tour, sfinansowanie koncertów opraw muzycznych imprez gminnych, 

usługi związane z promowaniem otwarcia sal sportowych w Gierałtowie i w Wykrotach, usługi 

związane Dniami Nowogrodźca: banery promujące sołectwa, wykonanie koszulek z 

nadrukiem, usługa  Studia Festiwalowego J.I.Schnabla,  wykonanie pucharów dla hodowców 

gołębi z terenu gminy  zł, usługi cateringowe dla oficjalnych delegacji z gmin partnerskich, 

zakup publikacji książkowej Cechu Rzemiosł Różnych promującą m.in. rzemiosło 

nowogrodzieckie  -  55.568,09 

5) pozostała działalność  to kwota  147.632,01 zł: 

 składki na rzecz Związku gmin „Kwisa” - 15.250,00zł. 

 diety sołtysów  - 56.180,00 zł. 

 zakup materiałów związanych z wyjazdami oficjalnych delegacji (Chór Harmonia oraz Koło 

Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowej) do Gminy partnerskiej Srbac w Bośni i Hercegowinie  

oraz na Ukrainę – 8.763,37 zł, 
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 koszty pobytu w związku z przyjmowaniem gości oraz wyjazdami do gmin partnerskich, - 

1.395,49 zł.  

 usługi związane z przyjmowaniem delegacji z gmin partnerskich oraz wyjazdami delegacji 

gminy Nowogrodziec w ramach obchodów i uroczystości na podstawie umów o współpracy - 

39.773,42 zł.,  

 tłumaczenia dokumentów – 424,55 zł, 

 koszty delegacji służbowych– 343,42 zł, 

 wpłata rat - składki członkowskie na Euroregion,  składka roczna członkowska dla LGD 

Partnerstwo Izerskie,  ubezpieczenie członków delegacji na wyjazd do partnerskiej Gminy 

Srbac i na Ukrainę - 25.490,62 zł.  

 różnice kursowe wynikające z rozliczeń – 11,14zł.  

Razem wydatki bieżące w dziale 750 – 4.304.065,91 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń  II pietra zabytkowego Ratusza Miejskiego w 

Nowogrodźcu - została wydatkowana kwota w wysokości 35.055,00 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej i przetargowej,  

2) Tworzenie i rozwój e-usług publicznych -   Projekt pn. ,,Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i  elektronicznych usług administracyjnych w 

północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” dla którego Partnerem Wiodącym 

jest Gmina Miejska Bolesławiec został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest budowa Systemu Informacji Przestrzennej 

(SIP), którym objętych zostanie 10 gmin północno-zachodniej części województwa 

dolnośląskiego. W ramach projektu wprowadzone zostaną zaawansowane e-usługi świadczone 

za pośrednictwem wdrożonego systemu oraz planowanych do wdrożenia systemów 

dziedzinowych. Partnerami projektu są następujące gminy: Miasto Bolesławiec (Partner 

wiodący), Gmina Bolesławiec, Gmina Nowogrodziec, Gmina Zawidów, Gmina Sulików, 

Gmina Zagrodno, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina 

Osiecznica i Gmina Gromadka. Do końca 2016 r. poniesiono wydatki przygotowawcze 

związane z analizą sieci światłowodowej – 7.749,00 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych. 

Razem wydatki inwestycyjne w dziele 750 – 42.804,00 zł.  

Łącznie w dziale 750 wydatkowano 4.346.869,91 zł.   

 

 

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  oraz 

sądownictwa 

 wydatkowano środki z dotacji na aktualizację spisów wyborców – wynagrodzenia bezosobowe 

oraz zakupy w tym przeźroczystych urn wyborczych w kwocie 10.713,30 zł.   

     Razem w dziale 751 wydatkowano 10.713,30 zł.  

 

 

8. Dział 752 – Obrona narodowa  

-  środki z dotacji – zakupiono materiały biurowe – 300,00zł.    

 

 

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Wydatki bieżące: 

1) w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zakupiono monitory, licencje na programy 

komputerowa oraz urządzenie wielofunkcyjne dla Policji – 2.957,99 zł.  

 

2) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy (bezpieczeństwo i ochrona 

przeciwpożarowa) w tym:  
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 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),  

 zakup energii, opłaty, CO i za wodę, 

 zakup usług remontowych,   

 zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy samochodów, zakup usług 

zdrowotnych), 

 usługi telekomunikacyjne,  

 różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków oraz samochodów strażackich)  

 opłaty za gospodarowanie odpadami. 

           Łącznie wydatki bieżące OSP to 178.232,51 zł.   

3) obrona cywilna  

 zadanie zlecone – środki z dotacji  - zakupiono latarki, instrukcje oraz materiały biurowe 

na wyposażenie magazynu OC – 1.000,00 zł.      

4) utrzymanie Straży Miejskiej;   

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

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz internetu, 

 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia, 

 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

 szkolenia, 

 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

          Łączne wydatki bieżące  Straży Miejskiej – 157.257,91 zł.    

5) wydatki na zarządzanie kryzysowe – wydatkowano środki na wyposażenie i usługi w ramach 

wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz na usługi z tytułu doładowań do telefonów 

– 5.347,75 zł.   

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) rozbudowa systemu łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Bolesławcu – wpłata na Fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 3000,00 

zł. 

2) zakupiono lekki samochód pożarniczy dla OSP Nowogrodziec-Osiedle – 6.300,50 zł. 

3) zakupiono samochód dla OSP w Gierałtowie – 99.900,00 zł.  

 

Łącznie w dziale 754 wydatkowano z budżetu roku 2016 -453.996,66 zł. w tym na wydatki 

inwestycyjne 109.200,50 zł.   

 

 

10. Dział 756  - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 wydatkowano środki na odsetki od zwrotu podatku nieruchomości od osób prawnych w 

związku z przeprowadzonym postępowaniem podatkowym – 73.245,00 zł.    

 

 

11. Dział 757  - Obsługa długu publicznego. 

 koszty odsetek oraz prowizja od emisji papierów wartościowych oraz odsetki  od zaciągniętych 

kredytów i pożyczki  -404.406,00 zł.  
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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, 

 bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, 

 dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych przekazane na podstawie porozumień: z Gminą 

Miejską Bolesławiec, Gminą Wiejską Bolesławiec, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą 

Węgliniec, Gminą Miejską Lubań, Gmina Wiejską Lubań, Gminą Osiecznica,     

 utrzymanie gimnazjów,  

 koszty dowozu uczniów do szkół, 

 koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Szkół, 

 dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli, 

 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach o oddziałach przedszkolnych, 

 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, 

 wydatki związane z kosztami komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu 

zawodowego nauczycieli, 

 wynagrodzenie  bezosobowe w ramach projektu, 

 wydatki na organizację konkursów i olimpiad dla dzieci o zasięgu powiatowym. 

 

  Łącznie w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano na wydatki bieżące kwotę  

17.060.774,35 zł. w tym na wydatki niewygasające z upływem roku 2016 wniesiono w części 

wyposażenie sal gimnastycznych w Gierałtowie i Wykrotach oraz wyposażenie Filii Przedszkola w 

Zebrzydowej w kwocie łącznie 74.835,83 zł.: 

 zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wykrotach - 

25 467,55 zł. 

 zakup pomocy dydaktycznych i książek -zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w 

Wykrotach - 26 549,15 zł. 

 zakup usług pozostałych - zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wykrotach - 430,50 

zł.  

 zakup usług pozostałych - malowanie pól gier terenowych na kostce brukowej przy Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie -14 083,50 zł. 

 zakup materiałów i wyposażenia - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Zebrzydowej 

poprzez zakup wyposażenia - 8.205,13 zł.  

 

 

 Poniżej wykres wydatków w dziale Oświata i wychowanie w podziale na rozdziały klasyfikacji 

budżetowej w latach 2012-2016. Największe wydatki to szkoły podstawowe i gimnazja.  Na poniższe 

zmiany wpływ mają bardzo różne czynniki w tym, liczby oddziałów, liczebność klas, stopień awansu 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych szkołach oraz liczba i stopień 

niepełnosprawności dzieci wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki.  
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Dla zobrazowania  poniżej przedstawiono  wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki 

oświatowe za lata 2012-2016. 
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Wykresy zawierają  tylko wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe w ramach 

przyznanych planów, w działach 801, 854 i 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 z 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 związku z czym wzrosły wydatki Zespołu Szkół w Nowej Wsi. Jednak 

już w roku 2015 widać znaczący spadek wydatków bieżących w porównaniu do roku 2014.   

 

Przedszkole Publiczne zrealizowało wydatki bieżące w kwocie 1.686.781,46 zł. więcej o 

182.781,46 zł. w stosunku do roku poprzedniego. W rozdziale 80104 łącznie wydatkowano 

1.824.713,25 zł.  Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacje do innych Gmin  108.069,33 zł. 

oraz dotacje dla przedszkola niepublicznego w Czernej w kwocie 137.507,00 zł.  

W Gimnazjum w Nowogrodźcu dokonano dalszej wymiany okien, malowanie ciągów 

komunikacyjnych oraz wykonano renowację parkietu hali sportowej -150.009,49 zł.  

W szkołach podstawowych w Gieratowie i w Wykrotach przeznaczono większe środki na wydatki 

bieżące związane z wyposażeniem nowych sal sportowych.  

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 

roku  2016 roku 620.907,28 zł.  w roku 2015 - 564.000 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. 

 

Poniżej subwencja oświatowa na 1 dziecko w zestawieniu z wydatkami w oświacie na 1 dziecko 

(dział 801 i 854) w latach 2012 -2016 
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Poniżej wydatki wykonane w 2016 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych na jednego 

ucznia (wydatki wykonane zgodnie z planem każdej jednostki oświatowej) oraz subwencja wyliczona 

na każdego ucznia, która wynosi (12.279.615,00 zł. /1339 uczniów) 9.170,73562359. Oprócz Szkoły 

Podstawowej w Nowogrodźcu, gdzie wydatki na ucznia są niższe niż kwota subwencji na dziecko, w 

pozostałych jednostkach wydatki są znacznie wyższe niż kwota subwencji. 

 
Poniżej wszystkie wydatki wykonane na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę 

Wychowawczą ujęte w załączniku 13a w roku 2016 i w latach poprzednich w podziale na źródła 

finansowania:   
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8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00
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2012 2013 2014 2015 2016

12 305 982,00 11 864 344,00 11 527 104,00 11 666 995,00 12 279 615,00

741 078,45
430 959,77 1 154 362,46

1 624 675,27 1 023 696,86

3 193 955,11 4 574 381,70

6 130 025,16
5 675 380,20 5 926 515,60

Wydatki na oświatę i źródła finansowania w latach 2012-2016

subwencja oświatowa dochody w oświacie i dotacje zewnętrzne pokrycie pozostałych wydatków innymi dochodami

Wydatki te zawierają również wydatki inwestycyjne. Większe wydatki w latach 2014-2016 wynikają z 
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realizacji 2 dużych inwestycji budowy sal gimnastycznych, które częściowo finansowane są obcymi 

źródłami (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu).   

 

 

Wydatki inwestycyjne:  

1) Remont Filii ZS w Nowej Wsi w Zebrzydowej – zapłacono z wydatków niewygasających z 

upływem roku 2015 za roboty budowlane i nadzór inwestorski – 496.533,36 zł.  

2) Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Zebrzydowej poprzez zakup wyposażenia  - 

podpisano umowę  na  dostawę sprzętu multimedialnego i wniesiono środki na wydatki 

niewygasające z upływem roku 2016 -5.808,88 zł.   

3) Budowa siłowni zewnętrznej przy SP w Czernej – wykonano zadanie  wydatkowano środki w 

kwocie  - 15.636,70 zł.  Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem Rady Rodziców w Czernej. 

Zarządzeniem Burmistrza Nowogrodźca  urządzenia siłowni zewnętrznej zostały przekazanie 

na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej. 

4) Budowa Sali gimnastycznej w Wykrotach - zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2014 r. W 

ramach budowy Sali gimnastycznej w Wykrotach wydatkowano środki na końcowe roboty 

budowlane i wyposażenie stałe Sali. Ponadto wykonano ogrodzenie panelowe całego zespołu 

oświatowego zgodnie z wymogami prawa. Pozycja obejmuje również wydatki inwestycyjne 

związane z opinią sanitarną w zakresie użytkowania obiektu powiatowej stacji sanitarno- 

epidemiologicznej  w Bolesławcu, zakup tablicy pamiątkowej oraz zakup usług nadzoru 

inwestorskiego. Łączne wydatki inwestycyjne do końca 2016 r. wyniosły 544.269,44 zł. 

5) zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wykrotach  (materace do zeskoku, magiczny 

dywan z pakietem) – podpisano umowę i wniesiono środki na wydatki niewygasające z 

upływem roku 2016 - 17 261,19 zł.  

6) Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Gierałtowie - zakończono realizację zadania 

Uregulowano ostatnie płatności za roboty budowlane, montaż stałego wyposażenia, za 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz przeglądy techniczne związane z odbiorem Sali -  

wydatkowano w roku 2016 -518.691,90 zł. oraz z wydatków niewygasających z upływem roku 

2015 -358.447,90 zł.   
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7) Modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu - etap I- wydatkowano 

środki na dokumentację remontu dachu w kwocie 8.364,00 zł. pozostałą kwotę wniesiono na 

wydatki niewygasające ze względu na trwające postępowanie przetargowe 389.618,00 zł.  

8) Wykonanie monitoringu oraz alarmu w Szkole Podstawowej w Gierałtowie – zadanie 

wykonano – 8.887,37 zł.   

9) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku SP w Gościszowie – wykonano i wykonano 

przyłącze wodociągowe – 1.144,00 zł.  

10) Zakup i montaż klimatyzacji w sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu – 

wykonano zadanie  - 10.947,00 zł.  

11) Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Gierałtowie (tablica wyników sportowych, 

urządzenie wielofunkcyjne, tablica multimedialna, laptop i projektor) – 16.266,52 zł.  – 

zakupiono wyposażenie, 

12) Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wykrotach (materace do zeskoku, magiczny 

dywan z pakietem) – podpisano umowę – środki wniesiono na wydatki niewygasające z 

upływem roku 2016, 

13) Zakup zestawów multimedialnych – zakupiono  6 zestawów interaktywnych do sal lekcyjnych 

dla SP w Nowogrodźcu – 34.998,00 zł.  

14) Zakup zestawu interaktywnego dla Zespołu Szkół w Nowej Wsi – dokonano zakupu – (rozdział 

80101 - 7.013,69 + rozdział 80110 -2.714,97 zł.),  

15) Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Zebrzydowej poprzez zakup wyposażenia - 

projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji konkursowej, a następnie zamówiono 

kompleksową dostawę wyposażenia do Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej: dostawę 

wyposażenia sal zajęć i szatni dla dzieci, dostawę wyposażenia rozdzielni i zmywalni (meble i 

sprzęt AGD), dostawę sprzętu multimedialnego, dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych, w 

tym wyposażenie do integracji sensorycznej. Zrealizowane wydatki bieżące projektu 39.963,08 

zł ,natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 4 500,00 zł. Do końca  2016 roku nie zawarto 

umowy o dofinansowanie. Na wydatki niewygasające z upływem roku 2016  wniesiono 

5.808,88 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych i 8.205,13 zł. w ramach wydatków 

bieżących. 

16) Demontaż oraz zakup i montaż pieca C.O. w budynku Gimnazjum w Wykrotach – zadanie 

wykonano – wydatkowano  26.478,21 zł. 

17) Modernizacja pracowni komputerowej w Gimnazjum w Nowogrodźcu – 4.494,63 zł,.  – 

zakupiono zestaw komputerowy w ramach wydatków inwestycyjnych  

 

Łączne wydatki inwestycyjne w dziale 801 w roku 2016 to – 1.617.094,50 zł.   

Łącznie w dziale 801 wydatkowano 18.677.868,85  zł.  

 

 

13. Dział 851 Ochrona zdrowia 

      Wydatki bieżące: 

1) zakłady opiekuńczo-lecznicze – zakupiono wyposażenie do szpitala na podstawie przekazanej 

dotacji  - 22.000,00 zł. 

2) zwalczanie narkomanii – wydatkowano 6.249,92 zł.  na wynagrodzenie osoby zajmującej się 

doradztwem w punkcie konsultacyjnym oraz na Kampanię „Narkotyki? Mnie to nie kręci” oraz 

na warsztaty profilaktyczne,  

3)  przeciwdziałanie alkoholizmowi –155.932,91 zł. 

 dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację programów 

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,  
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prowadzenie programów profilaktycznych - środki dla instruktora zajęć ruchowych dla 

seniorów, prowadzenie punktu konsultacyjnego,  

 składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy,   

 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów piśmienniczych, czasopism i 

broszur w tym na Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofinansowanie festynów 

rodzinnych, wyposażenie świetlic środowiskowych  

 zakup paczek mikołajkowych, art. spożywczych na dzień dziecka i inne spotkania dzieci i 

młodzieży,  

 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 przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi, 

 opłaty pocztowe,  sądowe,  

 opłaty za usługi telekomunikacyjne, 

 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, 

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z 

zagospodarowaniem terenu  - wydatkowano 26.002,20 zł. Wydatek dotyczył sporządzenia 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego 18.007,20 zł Na wydatki niewygasające wniesiono 

kwotę 7.995,00 zł.  na wykonanie dokumentów aplikacyjnych (wniosek, studium wykonalności 

wraz z załącznikami) w celu ubiegania się o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

Nowogrodźcu – podpisano umowę  na dotację dla szpitala. W roku 2014 opracowano 

dokumentację projektową na przebudowę obiektu, w roku 2015 wykonano prace 

wyburzeniowe, rozbiórkowe, prace wewnętrzne wyburzeniowe i murarskie oraz związane z 

budową klatek schodowych i szybu windowego. W 2016  zakończono inwestycję oraz 

zakupiono pierwsze wyposażenie . Wydatkowano 543.524,93 zł.  oraz środki niewygasające z 

upływem roku 2015 w kwocie 486.879,68 zł. – przeniesiono działalność szpitala do nowego 

budynku.  

3) Modernizacja WDK Czerna  -  poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej i 

przetargowej w wysokości 39.003,30 zł. 

 

Łącznie wydatkowano w 2016r.  w dziale 851 – 792.713,26 zł.  w tym na wydatki majątkowe – 

608.530,43 zł.    

  

W załączeniu sprawozdanie 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 wychowawcze, 

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

funduszu alimentacyjnego, 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

 zasiłki i pomoc w naturze, 

 dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, 
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 bieżące utrzymanie MGOPS, 

 usługi opiekuńcze, 

 dożywianie uczniów. 

  

 Poniżej wykres wydatków w dziale 852 w latach 2012-2016. Środki własne na wydatki na  

pomoc społeczną wynosiły w 2016 – 1.794.318,09 zł.  większe ponad 90 tys. zł. w stosunku do 

roku poprzedniego i większe o 388.386,18 zł niż w roku 2012 . Natomiast środki z dotacji  na 

wydatki najmniejsze  są w roku 2014  - 4.834.361,82 zł. a w roku 2016 są większe o 8.410.831,49 

zł.  

    

 

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania sporządzony  przez 

MGOPS.  

Łączne wydatki na pomoc społeczną w roku 2016  to 15.039.511,40 zł.   

 

 

15.  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. 

 

Łączne wydatki wyniosły 551.958,61 zł.    
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16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

    Wydatki bieżące: 

 wydatkowano środki na wydatki administracyjne dotyczące systemu gospodarowania 

odpadami (wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, zakup materiałów piśmienniczych, 

usługi w tym pocztowe, delegacje i szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego, 

  w ramach umowy odebrano i unieszkodliwiono 20,45 Mg wyrobów zawierających azbest z 17 

nieruchomości. Kwota wydatkowana na zadanie to 7.465,07 zł w tym dofinansowanie z 

WFOŚiGW 6.345,30 zł, wykonano monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w 

Nowogrodźcu, likwidowano dzikie wysypiska śmieci, 

 zagospodarowanie odpadów - płatności miesięczne za zagospodarowanie odpadów w RIPOK 

w Lubaniu, 

 transport odpadów - opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Nowogrodziec do RIPOK w Lubaniu, zapłacono płatności kwartalne według umowy, 

 utrzymanie czystości na terenie gminy, usuwanie padłych zwierząt, dzierżawa pojemników i 

wywóz odpadów z targowiska, 

 utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym wycinka drzew, ciecia sanitarne i 

zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Nowogrodźcu, 

 wydatki związane z składkami na rzecz utrzymania schroniska dla zwierząt do Związku Gmin 

Kwisa, którego członkiem jest Gmina Nowogrodziec, 

 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.  

 wykonano przeglądy placów zabaw, 

 Ponadto w dziale 900 wydatkowano środki na wydatki bieżące w ramach fundusz sołeckiego. 

 

Łącznie w dziale 900  na wydatki bieżące wydano 2.994.131,81 zł.  (w tym: 

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

w kwocie 31.649,08 zł. (załącznik nr 7), 

b) na wydatki związane z Systemem Gospodarowania Odpadami  2.045.030,10 zł  - załącznik 

nr 9. 

 

Wydatki inwestycyjne: 

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

- zapłacono z wydatków niewygasających z upływem roku 2015 – za dokumentację w 

części dotyczącej uzyskania pozwolenia na budowę – 14.000,00 zł.  oraz  w 2016 roku 

została wydatkowana kwota w wysokości 48 639,84 zł. wykonanie I etap inwestycji, 

polegającego na budowie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odpływem do kanału 

Młynówki. Ponadto ustanowiona została notarialnie  służebność przesyłu polegająca na 

odpłatnym prawie korzystania z nieruchomości nr 370/2, 

2) Instalacja półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenach zamieszkania 

wielorodzinnego – wydatkowano 60.001,10 zł. w tym wniesiono na wydatki niewygasające 

z upływem roku 2016 – 59.974,80 zł.  

3) Fundusz sołecki Parzyce - Wykonanie oświetlenia drogowego w Parzycach – 14.601,22 zł. 

4) Fundusz sołecki Wykroty - Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Mickiewicza w 

Wykrotach – 23.960,00 zł. 

5) Przeniesienia urządzenia rozdzielczego wraz z przedłużeniem linii kablowej w 

miejscowości Gościszów – 15.769,87 zł. 

6) Zakup i montaż oświetlenia świątecznego – zakupiono nowe oświetlenie  - 12.198,47 zł. 

7) Fundusz sołecki Gierałtów - Zagospodarowanie terenu obok remizy OSP w Gierałtowie – 

20.946,98 zł. 

8) Fundusz sołecki Godzieszów - Wykonanie projektu oraz budowa siłowni zewnętrznej w 

Godzieszowie – 17.709,35 zł.  

9) Fundusz sołecki Gościszów - Budowa altany w parku wiejskim w Gościszowie- 23.952,60 
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zł.  

10) Fundusz sołecki Kierżno - Doposażenie placu zabaw w stół betonowy, ławki i stojak 

rowerowy oraz o urządzenie siłowni zewnętrznej – 10.589,32 zł. 

11) Fundusz sołecki Nowa Wieś - Wykonanie siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi – 13.250,60 zł.  

12) Fundusz sołecki Zabłocie - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Zabłociu – 

9.188,10 zł.  

13) Fundusz sołecki Zebrzydowa - Budowa wiaty wolnostojącej w Zebrzydowej- 23.797,80 zł.  

 

W dziale 900 wydatkowano – 3.288.737,06 zł.   w tym wydatki majątkowe – 294.605,25 zł.   

 

 

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

        Wydatki bieżące to: 

 dotacja dla stowarzyszenia na organizację pokazu kulinarnego podczas Dni Gminy 

Nowogrodziec, 

 remontu Świetlicy Wiejskiej w Milikowie, 

 udostępnianie świetlic na wydarzenia kulturalne, 

 w ramach Konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2016 r. -  wykonano remont filii Biblioteki 

Publicznej w Gościszowie, zakupiono meble, księgozbiór oraz poniesiono nakłady na 

dodatkowe usługi związane z wymaganym oznakowaniem promocyjnym mebli oraz 

pomieszczeń filii  - 53.500,09 zł.  

 remont wieży Kościoła Św. Mikołaja w ramach dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii  - 

75.000,00 zł.  

 wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na gminnych pomnikach, 

 ponadto w dziale 921 wydatkowano środki na wydatki bieżące w ramach fundusz sołeckiego. 

 

Razem wydatki bieżące  - 1.510.193,74 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 

na salę wielofunkcyjną  - wydatki objęły pierwszą transzę płatności za projekt oraz zlecenie na 

wypis z rejestru gruntów -  38.426,00 zł. oraz wniesiono kwotę 9.594,00 zł. na wydatki 

niewygasające (na płatność za pozwolenie na budowę),  

2) Fundusz sołecki  Czerna - Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w 

Czernej – 16.869,52 zł.  

 

 

18. 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, koszenie 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,  

 wydatki bieżące sołectw w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego poszczególnych 

sołectw, 

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

budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom pożytku 

publicznego, przyznano dotację  i wydatkowano na ten cel kwotę 212.879,50 zł.        

 

 

Wydatki inwestycyjne to: 

1) Budowa ujęcia wody przy boisku sportowym w Wykrotach – zadanie wykonano – 15.914,99 

zł.  

2) Budowa ujęcia wody przy boisku sportowym w Zebrzydowej – zadanie wykonano w części, 

wydatkowano – 19.999,80 zł.  w tym wniesiono na wydatki niewygasające kwotę 5.239,80 zł 

3) Budowa urządzeń lekkoatletycznych przy kompleksie boisk ORLIK – zadanie zrealizowano, 

wydatkowano środki na budowę, nadzór, tablicę informującą o dofinansowaniu zadania 

82.721,00 zł.  oraz wykonano opaskę z kostki brukowej wokół bieżni do sprintu – 245.057,71 

zł. 

4) Fundusz sołecki Nowogrodziec - Zakup i montaż piłkochwytów na boisku bocznym w 

Nowogrodźcu  dostarczono i zamontowano dwa piłkochwyty o wys. 6 m i dł. 30 m każdy za – 

wydatkowano 11.147,49 zł.  

5) Instalacja monitoringu oraz alarmu na kompleksie boisk ORLIK w Nowogrodźcu – zadanie 

wykonano – 19.996,11 zł.  

6) Zakup kontenerów dla piłkarzy w Gościszowie - dostawa i montaż trzech fabrycznie 

kompletnych kontenerów dla piłkarzy w Gościszowie – 65.559,00 zł.   

 

W dziale 926 łącznie wydatkowano 730.649,61 zł. w tym wydatki majątkowe – 377.675,10 zł.     

 

 

 
Nowogrodziec, 30-03-2017 
Sporządziła Irena Johna-Rudko    

 

 

 

                                                  Robert Marek Relich 

 

                                Burmistrz Nowogrodźca                                                                           


