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Załącznik nr 16.  

do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku. 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o 

realizacji przedsięwzięć  za 2016 rok - część opisowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowogrodziec, marzec 2017 rok 
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 W załączniku nr 17 zostały przedstawione informacje tabelaryczne dotyczące wykonania 

wielkości zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

   

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok kształtowało się następująco: 

1) dochody ogółem wykonane zostały  w 105,33% w stosunku do planu  w tym; dochody bieżące 

wykonane zostały w 106,72%  a majątkowe w 52,89%. 

2) poniżej 100% wykonania poszczególnych pozycji dochodów występuje w dochodach z tytułu 

dotacji i środków na cele bieżące – 99,23%, oraz ze sprzedaży majątku 20,02% z tytułu dotacji 

i środków przeznaczonych na inwestycje 94,39%,   

3) największe wykonanie procentowe w dochodach wystąpiło w podatku od nieruchomości -

123,52% i w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 135,78%, 

4) wydatki ogółem wykonane zostały w 93,87%, w tym bieżące w 94,95% w majątkowe 86,86%, 

5) wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 7.163.744,61 zł. przy planowanym nadwyżce w kwocie 

830.000,00 zł.  

6) przychody budżetu to kwota 1.701.195,22 zł.  i są to  wolne środki o których mowa w art 217 

ust 2 pkt 6 ustawy,  

7) w ramach rozchodów, spłacono obligacje w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz udzielona pożyczka 

w kwocie 130.000,00 zł.    

8) kwota długu na koniec roku wynosi 13.000.000,00 zł. zgodnie z planem, 

9) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 12.757.488,06 zł. 

przy planowanej 6.707.308,87 zł. a powiększona o wolne środki wynosi 14.458.683,28 zł, przy 

planowanej 7.007.308,87 zł.  

 

 
 

 

10) konieczność monitorowania powyższych danych wynika z konieczności przestrzegania art. 242 

ustawy o finansach publicznych, który nakazuje aby na koniec roku budżetowego wykonane 

wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, 

11) w Gminie Nowogrodziec różnica ta z roku na rok malała, obecnie rok 2016 zmienił sytuację ze 

względu na wyższe dochody bieżące w porównaniu z latami poprzednimi w szczególności z 

tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dotacji na Program 500+, 

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

50 000 000,00

60 000 000,00

70 000 000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dochody bieżące i wydatki bieżące -wykonanie w latach 2007 -2016 
oraz trend  

dochody bieżące wydatki bieżace

Liniowy (dochody bieżące) Liniowy (wydatki bieżace)



Strona 3 z 6 
 

12) poniżej wykres, pokazujący wpływ wolnych środków, które zwykle występowały w latach 

poprzednich na różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 

 

 
 

 

 

13) wskaźnik łącznych spłat zobowiązań do dochodów ogółem wynosi na koniec 2014 – 5,33%, w 

roku 2015-5,72%  a dla planowanego 2016 – 2,39%, a dla planowanego 2017 – 3,64%, 

14) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych  

wyliczany  jest  dla danego roku w następujący sposób; 

 dochody bieżące, 

 + dochody ze sprzedaży mienia, 

 - wydatki bieżące 

 /dochody ogółem  

dla roku 2012 –wynosi 13,71%, dla  2013 wynosi 10,74%, dla roku 2014 – 11,64%, dla 

roku 2015 – 9,42% a dla roku 2016 - 22,02%, więc  średnia z trzech poprzednich lat dla 

roku 2015 wynosi 10,03%,  dla roku 2016 -  10,60% a dla roku 2017 – 14,36% 

15) im większe dochody bieżące oraz dochody ze sprzedaży mienia, lub mniejsze wydatki bieżące 

tym większy wskaźnik oraz możliwości finansowe – możliwość korzystania z kredytów i 

obligacji, 

16) poniżej wykres wielkości dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz wydatki 

bieżące  za lata 2007-2015 oraz linie trendu na następne 4 lata z których wynika, że różnica 

pomiędzy nimi maleje, co wskazuje na mniejsze możliwości zaciągania nowych zobowiązań w 

latach przyszłych, 
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17)  natomiast powyżej wykres skorygowany o rok 2016 w których linie trendu nie dążą do 

zetknięcia, co wskazuje na większe możliwości w zaciąganiu zobowiązań, 

18) w danych uzupełniających; wynagrodzenia i składki od nich naliczane  wykonane zostały  w 

96,00% w stosunku do planu, 

19) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykonane 

zostały w stosunku do planu w 87,84%  
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20) w załączniku nr 18 pokazano zadania w ramach przedsięwzięć wg stanu na 31-12-2016 oraz 

wykonanie limitów w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań; 

 wydatki bieżące objęte limitami wykonane zostały w 100% i są to 2 przedsięwzięcia: 

 prowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz inną formę udostępnienia 

nieruchomości położonych na terenie SSEMP - sprzedaż gruntów wraz z zezwoleniem 

na prowadzenie działalności objętej  ulgami w podatku dochodowym – podpisano 

umowę z SSEMP w Kamiennej Górze dotyczącą pozyskiwania inwestora na zakup 

gruntów gminnych wraz z pozwoleniem strefowym   na rok 2017, 

 sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ujęć wody 

w obrębie Gierałtów - bezpieczeństwo Gminy w zakresie gospodarki zasobami wody – 

zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 22.140,00 zł. z czego wydatkowano w roku 2016 -

7.380,00 zł. , pozostała kwota do zapłaty w roku 2017 – 14.760,00 zł. 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów - 

zmiany w planie -  zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 18.450,00 zł. z czego 

wydatkowano w roku 2016 -6.150,00 zł, pozostała kwota do zapłaty w roku 2017 – 

12.300,00 zł. 

 wydatki majątkowe objęte limitami wykonane zostały w 92,39% i są to przedsięwzięcia: 

 Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. Chrobrego 

i ul.  Słowackiego w Nowogrodźcu    - podpisano umowę dotacji dla województwa 

dolnośląskiego przesuwając w czasie realizacje zadania na rok 2017, 

 Modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu  - modernizacja 

i termomodernizacja – wykonano projekt w roku 2016 -8.364,00 zł. po czym 

zwiększono plan wydatków roku 2016  i ogłoszono zamówienie publiczne w ramach 

limitu budżetu roku 2016 (środki wniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 

2016 -389.618,00 zł.)  

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna” – zadanie jeszcze nie jest rozpoczęte, nie 

zaciągnięto zobowiązań, 

 przedsięwzięcie  majątkowe „wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie 

wkładów  - aport pieniężnych –zaciągnięto zobowiązanie i wydatkowano 2.075.000,00 

zł.  w ramach limitu roku 2016, 

 wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec  - Gospodarka niskoemisyjna 

zadanie jeszcze nie jest rozpoczęte, nie zaciągnięto zobowiązań, 

 wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec - 

Gospodarka niskoemisyjna zadanie jeszcze nie jest rozpoczęte, nie zaciągnięto 

zobowiązań. 

21) zadania inwestycyjne kontynuowane zostały wykonane w 97,82% a nowe inwestycje w 

75,56%, natomiast dotacje wykonano w 90,51% w stosunku do planu roku 2016, 

22) w 2016 roku Gmina finansowała projekty z udziałem środków unijnych: 

 dochody bieżące  w kwocie 30.445,05 zł.  na co składają się; 

 dofinansowanie projektu ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na 

lata 2016-2023” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 

25.878,29 zł.  oraz z budżetu państwa – 4.566,76 zł.    

 dochody majątkowe w kwocie 15.682,00 zł.; 

 dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta 

Nowogrodziec na lata 2014-2020”  - dofinansowanie z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna 

środowisku  i efektywność energetyczna – refundacja wydatków poniesionych w roku 

2015 -15.682,00 zł.  

 wydatki bieżące  w kwocie 33.827,92 zł.; 
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  realizacja projektu ,,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 – wydatki 

łączne 33.827,92 zł. w tym dofinansowanie ze środków unijnych 25.878,21 zł. z budżetu 

państwa  - 4.566,76 zł. oraz własne – 3.382,95 zł.    

 

Związek Gmin „Kwisa”, którego Gmina Nowogrodziec jest członkiem, zaciągnął zobowiązanie 

w związku z czym, Gmina wykazuje zobowiązanie związku współtworzonego w wysokości 

proporcjonalnej do udziału Gminy w przedsięwzięciu, jakim jest „Wykonanie I etapu robót 

budowlanych związanych z utworzeniem schroniska dla zwierząt małych w Lubańskim Wielkim 

Lesie”. Kwota zobowiązania przypadająca Gminie Nowogrodziec uwzględniana przy wskaźniku spłaty 

zobowiązań dla roku 2016 wynosi 3.989,00 zł. Gmina nie spłaca zobowiązań za  Związek, w związku 

z czym w wykonaniu roku 2016 – pozycja nie występuje.   

 

 

  
Sporządziła  

Irena Johna-Rudko 

 

 

         Robert Marek Relich 

         Burmistrz Nowogrodźca 

 


