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 Burmistrz Nowogrodźca, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające 

zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o przebiegu wykonania budżetu za 2017 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 2017 roku poz. 2077 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 2017 rok  zamykał się następującymi 

kwotami: 

- po stronie dochodów     -  60.293.658,14  zł.  

- po stronie wydatków     -  66.473.858,14  zł. 

  Deficyt   6.180.200 zł. 

 

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami: 
L.P. Kategoria Data Numer Wydatki Dochody Przychody Rozchody

1 Uchwała 27.01.2017 XXXIV/231/17 174 756,00 174 756,00 0,00 0,00

2 Uchwała 23.02.2017 XXXV/238/17 347 618,00 217 618,00 130 000,00 0,00

3 Uchwała 30.03.2017 XXXVI/252/17 -113 828,95 -113 828,95 0,00 0,00

4 Uchwała 11.05.2017 XXXVII/258/17 30 192,00 30 192,00 0,00 0,00

5 Uchwała 30.05.2017 XXXVIII/264/2017 524 904,00 524 904,00 0,00 0,00

6 Uchwała 29.06.2017 XL/274/17 390 249,50 13 468,50 376 781,00 0,00

7 Uchwała 30.08.2017 XLI/279/17 -1 083 459,00 10 530,00 -1 113 789,00 -19 800,00 

8 Uchwała 06.10.2017 XLII/285/17 123 821,00 273 821,00 0,00 150 000,00

9 Uchwała 30.10.2017 XLIII/292/17 115 196,10 115 196,10 0,00 0,00

10 Uchwała 29.11.2017 XLIV/313/17 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Uchwała 12.12.2017 XLV/315/17 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Zarządzenie 11.01.2017 3/2017 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Zarządzenie 23.01.2017 11/2017 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Zarządzenie 06.02.2017 25/2017 1 223,00 1 223,00 0,00 0,00

15 Zarządzenie 15.02.2017 31/2017 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Zarządzenie 08.03.2017 39/2017 18 140,00 18 140,00 0,00 0,00

17 Zarządzenie 31.03.2017 49/2017 50 242,00 50 242,00 0,00 0,00

18 Zarządzenie 26.04.2017 56/2017 290 749,67 290 749,67 0,00 0,00

19 Zarządzenie 12.05.2017 63/2017 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Zarządzenie 31.05.2017 71/2017 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00

21 Zarządzenie 19.06.2017 83/2017 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Zarządzenie 30.06.2017 92/2017 34 463,00 34 463,00 0,00 0,00

23 Zarządzenie 28.07.2017 98/2017 224 646,22 224 646,22 0,00 0,00

24 Zarządzenie 03.08.2017 100/2017 4 132,00 4 132,00 0,00 0,00

25 Zarządzenie 18.08.2017 107/2017 44 559,00 44 559,00 0,00 0,00

26 Zarządzenie 31.08.2017 119/2017 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Zarządzenie 01.09.2017 121/2017 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Zarządzenie 14.09.2017 134/2017 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Zarządzenie 28.09.2017 136/2017 4 969,00 4 969,00 0,00 0,00

30 Zarządzenie 09.10.2017 142/2017 18 700,00 18 700,00 0,00 0,00

31 Zarządzenie 31.10.2017 148/2017 1 571 785,11 1 571 785,11 0,00 0,00

32 Zarządzenie 21.11.2017 157/2017 222 069,00 222 069,00 0,00 0,00

33 Zarządzenie 30.11.2017 166/2017 -47 370,00 -47 370,00 0,00 0,00

34 Zarządzenie 13.12.2017 175/2017 596 400,00 596 400,00 0,00 0,00

35 Zarządzenie 21.12.2017 181/2017 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Zarządzenie 29.12.2017 183/2017 0,00 0,00 0,00 0,00

3 558 156,65 4 295 364,65 -607 008,00 130 200,00  
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Na przestrzeni  roku 2017 roku, budżet gminy uległ  zwiększeniu o łączną kwotę: 

- dochody   o  4.295.364,65  zł. 

- wydatki    o  3.558.156,65  zł. 

 

Ostatecznie plan po zmianach na  koniec roku 2017 wynosi: 

-  po stronie dochodów                        64.589.022,79  zł    

-  po stronie  wydatków                       70.032.014.79  zł 

 Deficyt  5.442.992,00  zł. 

 

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2017 rok  przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie

Plan pierwotny 

w zł

Plan po 

zmianach

Wykonanie na 

31-12-2017 rok

A Planowane dochody 60 293 658,14 64 589 022,79 67 152 377,43

B Planowane wydatki 66 473 858,14 70 032 014,79 62 887 570,45

C Nadwyżka/deficyt (A-B) -6 180 200,00 -5 442 992,00 4 264 806,98

D Finansowanie (D1+D2+D3-D4-D5-D6) 6 180 200,00 5 442 992,00 6 864 756,55

D1
Przychody z zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym
2 800 000,00 0,00 0,00

D2
Przychody - wolne środki o których mowa 

w art. 217. ust.2 pkt 6
4 400 000,00 6 462 992,00 7 734 756,55

D3
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 

udzielonych ze środków publicznych
0,00 130 000,00 130 000,00

D4

Rozchody - pożyczki udzielone na 

finsnowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej

19 800,00 0,00 0,00

D5 Udzielone pożyczki i kredyty 150 000,00 150 000,00

D6 Rozchody - spłata kredytów 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

 

Plan pierwotny zamykał się deficytem w kwocie 6.180.200,00 zł. Zmiany w  trakcie roku 

pozwoliły na zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 5.442.992,00 zł. Zrezygnowano z 

przychodów z tytułu kredytów oraz zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 

130.000,00 zł. oraz rozchody z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 150.000,00 zł.  W wyniku 

realizacji dochodów i wydatków,  rok zakończył się  nadwyżką w kwocie 4.264.806,98 zł.   a wolne 

środki wykonano w kwocie 7.734.756,55 zł. Wykupiono obligacje w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz 

udzielono pożyczkę dla SPZZOZ w Nowogrodźcu w kwocie 150.000,00 zł.   

 

 

I.  DOCHODY 

 

Plan dochodów budżetowych w 2017 roku, został zrealizowany w kwocie 67.152.377,43 co 

stanowi 103,97% planu (w 2016 - 58.681.125,07 zł, - 105,33% a w  roku 2015 - 39.697.570,14 zł. -

98,21% planu). Dochody zrealizowane rok do roku są wyższe 14,43%.  Dochody bieżące zostały 

zrealizowane w kwocie 65.258.939,33 zł. (108,65% planu) a dochody majątkowe w kwocie 

1.893.438,10 zł. (41,84% planu).  Nastąpiła istotna zmiana ponieważ rok do roku nastąpił wzrost 

dochodów bieżących o 7.338.176,93 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- 140,53% oraz w dochodach własnych o 31,75 % powyżej planu. 
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Minimalne przekroczenie planu wystąpiło w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych o 

2,27%. Wykonano w części dochodów ze sprzedaży mienia (21,59% planu).  

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 2017 

w zł.

Wykonanie za 

2017 w %

1

Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i 

Urzędy Skarbowe 17 803 623,42 23 457 145,35 131,75%

2

Subwencje wraz z uzupełnieniem dochodów z 

budżetu państwa 16 680 824,00 16 680 824,00 100,00%

3

Udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 7 129 044,00 7 290 854,00 102,27%

4

Udziały w podatku dochodowym od osób 

prawnych 220 000,00 309 174,71 140,53%

5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 16 746 665,94 16 217 384,14 96,84%

6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej 6 800,00 6 800,00 100,00%

7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 1 183 491,57 1 161 577,11 98,15%

8 Inne dochody bieżące 293 262,18 135 180,02 46,10%

9 Środki na inwestycje zewnętrzne 2 346 553,88 1 080 629,93 46,05%

10 Pozostałe o charakterze inwestycyjnym 396 622,80 428 003,11 107,91%

11 Dochody ze sprzedaży majątku Gminy 1 782 135,00 384 805,06 21,59%

Razem 64 589 022,79 67 152 377,43 103,97%

 

Poniżej wykres zmian głównych składników dochodów w latach   2013-2017:  
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W roku 2017 największy udział w dochodach Gminy mają dochody własne – 35% całości 

dochodów. Jednak podobnie jak poprzedni rok jest to rok wyjątkowy bowiem w tych dochodach 

znalazły się wpłaty podatków od nieruchomości za lata ubiegłe. Rośnie jednak znaczenie tych 

dochodów, które w roku 2016 – stanowią 38%, w 2015 stanowią 29% całości dochodów Gminy, w 

roku 2014- 31%, w roku 2013 - 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. 

 Największy dochód dla gminy zwykle stanowią subwencje 25% w roku 2017 (w roku 2016- 

24%, 33% - w roku 2015, w roku 2014 – 34%,  w roku 2013 - 40%).  

2013 2014 2015 2016 2017

Subwencja oświatowa 11 864 344,00 11 527 104,00 11 666 995,00 12 279 615,00 12 133 426,00

subwencja wyrównawcza 2 812 052,00 1 170 184,00 1 107 390,00 1 217 053,00 4 273 673,00

subwencja równoważąca 515 407,00 458 637,00 395 377,00 412 034,00 273 725,00

Razem 15 191 803,00 13 155 925,00 13 169 762,00 13 908 702,00 16 680 824,00  
 

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% 

i w 2016 -91,71% (więc w 2015 nie otrzymaliśmy części podstawowej). Dla roku 2017 wskaźnik ten 

wyniósł 75,54%    

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

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

 

Poniżej struktura dochodów dla roku lat 2013-2017:  
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Struktura dochodów budżetu w latach 2013-
2017

Dochody własne Subwencje Udziały w podatku doch. od osób fiz.

Dotacje cel. na zadania bieżące obce Dotacje cel. na zadane własne bieżące Inne bieżące dochody

Środki na inwestycje zewnętrzne Dochody ze sprzedaży majątku Gminy Inne dochody inwestycyjne

 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 
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rządowej są wyższe w roku 2016 o 8.270.526,15 zł. w stosunku do roku 2015 a w roku 2017 wyższe od 

roku 2015 o 11.327.000,51 zł.  W strukturze dochodów stanowią 24% 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 2,81% dochodów ogółem. 

  

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

opłatach. Łącznie zaległości spadły o 3.297.972,02 zł. w stosunku do początku roku.  

W poniższej tabeli przedstawiono występujące zaległości wg stanu na koniec roku 2017: 

Wyszczególnienie

Zaległości na 01-01-

2017 w zł.

Zaległości na 31-

12-2017 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: 5 967 770,29 2 511 817,76 -3 455 952,53

Podatek od nieruchomości 5 963 246,49 2 504 302,16 -3 458 944,33

Podatek rolny 4 133,20 5 884,00 1 750,80

Podatek leśny 4,00 4,00 0,00

Podatek od środków transportowych 386,60 1 627,60 1 241,00

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych w tym: 361 060,47 458 397,83 97 337,36

Podatek od nieruchomości 223 276,58 284 003,59 60 727,01

Podatek rolny 119 767,81 132 981,74 13 213,93

Podatek leśny 1 030,58 1 172,88 142,30

Podatek od środków transportowych 16 225,50 21 531,40 5 305,90

Podatek od spadków i darowizn 0,00 17 038,22 17 038,22

Podatek od czynności cywilnoprawnych 760,00 1 670,00 910,00

Pozostałe w tym: 3 105 153,42 3 165 796,57 60 643,15

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5 567,60 3 236,80 -2 330,80

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (oprócz należności 

po ZGKiM) 19 655,69 12 564,58 -7 091,11

Należności po ZGKIM (czynsz wywóz nieczystości) 231 781,56 81 072,84 -150 708,72

Wodociągi 37 584,40 29 247,04 -8 337,36

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 

opłacany w formie karty podatkowej 14 000,37 11 905,48 -2 094,89

wpływy z innych lokalnych opłat w tym za wydanie 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za korzystanie z 

przystanków autobusowych, oraz za zajęcie pasa drogowego 748,37 1 156,86 408,49

wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie 

odpadami 287 686,68 309 657,77 21 971,09

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

Państwa 1,00 0,00 -1,00

Zwrot nieprawidłowo wykorzystanych dotacji przez 

stowarzyszenia (należnośc główna wraz z odsetkami) 3 750,00 4 007,00 257,00

Świadczenia alimentacyjne 2 504 377,75 2 712 948,20 208 570,45

Razem 9 433 984,18 6 136 012,16 -3 297 972,02
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Największy wzrost zaległości w 2017 r. 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 208.570,45 zł.  

 Natomiast znaczący spadek zaległości rok do roku dotyczy podatku od nieruchomości od osób 

prawnych – o 3.458.944,33 zł. Zaległości dotyczą jednej rodzimej firmy  borykającej się z problemami 

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

decyzji SKO utrzymujących w mocy decyzje I instancji. W trakcie roku 2017 po wyrokach sądów I i II 

instancji utrzymujących korzystny dla Gminy stan spraw, część firm wpłaciła podatek od 

nieruchomości za lata ubiegłe i rok bieżący. Należności dotychczas 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. 

Spadek zaległości nastąpił w należnościach wymagalnych 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. 

Zaległości od osób prawnych to kwota 2.511.817,76 zł. w tym od nieruchomości  2.504.302,16 

zł.  Poniżej informacja dotycząca tych firm:  

Liczba 

podatników 

kwota zaległości w 

podatku od 

nieruchomości ilość  rat treść

1 1 912 744,40 71 wystawiono upomnienia,   tytuły wykonawcze, ustanowiono hipotekę 

1 75 448,91 10 wystawiono tytuły wykonawcze

1 241 450,57 12

bieżąca zaległość za 2017, decyzja ostateczna w grudnio i wniosek o rozłożenie 

na raty 

1 147 479,68 32 wystawiono tytuły wykonawcze

1 125 371,00 16 wystawiono tytuły wykonawcze

6 1 807,60 od 1 do 12 rat wystawiano upomnienia

11 2 504 302,16

 

Poniżej zestawienie zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków 

transportowych od osób fizycznych w podziale na miejscowości: 

Lp. Sołectwo

Zaległości na 

01.01.2017

Zaległości na 

31.12.2017

+ wzrost

- zmniej.

Zaległości na 

01.01.2017

Zaległości na 

31.12.2017

+ wzrost

- zmniej. 

1 Czerna 31 453,82 36 261,82 4 808,00 3 441,00 3 441,00 0,00

2 Gierałtów 57 658,60 55 105,91 -2 552,69 4 588,70 3 544,10 -1 044,60

3 Godzieszów 5 168,01 5 577,05 409,04 0,00 0,50 0,50

4 Gościszów 24 224,41 26 819,31 2 594,90 0,00 6,00 6,00

5 Kierżno 65 495,73 66 159,54 663,81 0,00 0,00 0,00

6 Milików 25 268,60 27 270,26 2 001,66 0,00 0,00 0,00

7 Nowa Wieś 11 241,12 14 349,90 3 108,78 0,00 0,00 0,00

8 Nowogrodziec 52 766,76 109 896,65 57 129,89 8 195,80 14 539,80 6 344,00

9 Parzyce 24 175,78 22 779,25 -1 396,53 0,00 0,00 0,00

10 Wykroty 26 501,70 30 304,09 3 802,39 0,00 0,00 0,00

11 Zagajnik 3 142,40 2 612,80 -529,60 0,00 0,00 0,00

12 Zabłocie 5 046,51 4 996,10 -50,41 0,00 0,00 0,00

13 Zebrzydowa 11 931,53 16 025,53 4 094,00 0,00 0,00 0,00

344 074,97 418 158,21 74 083,24 16 225,50 21 531,40 5 305,90

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 Nowogrodziec o 57.129,89 zł. (w tym 2 podatników 

prowadzących działalność gospodarczą) oraz w miejscowości Czerna o 4.808,00 zł. Największy spadek 

zaległości wystąpił w miejscowości Gierałtów o 2.552,69 zł.  Wzrost zaległości dotyczy też podatku od 

środków transportowych w szczególności w tym dla Nowogrodźca wyniosłą 6.334,00 zł.  

 

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

nieruchomości  od osób fizycznych od początku 2013 r.  

  

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

podziale na miejscowości:   

Lp. Sołectwo

Zaległości na 

01.01.2017

zaległości na dzień 

bez rozłożeń na raty 

31.12.2017

rozłożenia na raty  

31.12.2017 

+ wzrost

- zmniej.

(+) wzrost             

( -) zmniejszenia        

w %

1 Czerna 17 817,74 24 398,34 0,00 6 580,60 137%

2 Gierałtów 27 192,16 32 363,33 0,00 5 171,17 119%

3 Godzieszów 8 371,30 9 219,41 0,00 848,11 110%

4 Gościszów 18 236,51 18 741,31 0,00 504,80 103%

5 Kierżno 9 983,40 10 123,40 0,00 140,00 101%

6 Milików 24 598,48 28 384,10 0,00 3 785,62 115%

7 Nowa Wieś 15 410,36 16 089,41 585,00 679,05 104%

8 Nowogrodziec 63 316,02 61 968,76 0,00 -1 347,26 98%

9 Parzyce 21 794,66 25 069,46 0,00 3 274,80 115%

10 Wykroty 36 132,57 35 086,62 0,00 -1 045,95 97%

11 Zagajnik 4 922,38 3 136,18 0,00 -1 786,20 64%

12 Zabłocie 4 907,20 5 720,40 0,00 813,20 117%

13 Zebrzydowa 35 003,90 39 357,05 0,00 4 353,15 112%

287 686,68 309 657,77 585,00 21 971,09 108%

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Ogółem :  
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Wystąpiły nieznaczne wzrosty zaległości w miejscowości Czerna, Gierałtów, Milików i 

Zebrzydowa. Największy spadek zaległości wystąpił w miejscowości Zagajnik i Nowogrodziec. 

 

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2017 roku wystawiono 885 tytułów 

wykonawczych  w tym 475 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, wysłano 2428 upomnień  w 

tym 992 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz 194 wezwań do zapłaty.  W celu 

zabezpieczenia należności,  ustanowiono 19 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 Sądowego 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 464 tytułach wykonawczych. Do organu egzekucyjnego  skierowano  ok. 405 zapytań 

dotyczących egzekucji.  

 Wyegzekwowano w drodze egzekucji 63.684,10zł. należności łącznego zobowiązania 

pieniężnego wraz z odsetkami i kosztami oraz 35.306,49 zł należności za gospodarowane odpadami 

komunalnymi. W roku 2017 wyegzekwowano w drodze egzekucji 1.745.065,19 zł. należności z tytułu 

podatku od nieruchomości od osób prawnych. 

 

 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 odroczeń i umorzeń  w podatkach lokalnych w  2017 r., wynosi: 

2.089.749,01 zł. w tym: 

umorzenie zaległości 

podatkowych 

rozłożenie na raty 

odroczenie 

terminy 

1 w podatku rolnym 296,50 287,60 8,90

2 w podatku od nieruchomosci 1 701 106,59 -478 998,01 21 806,00 2 158 298,60

3

w podatku od środków 

transportowych 0,00 0,00

4 w podatku leśnym 2,00 2,00

5 umorzenie odsetek 388 343,92 126 005,93 262 337,99

Razem 2 089 749,01 -478 998,01 148 101,53 2 420 645,49

Skutki decyzji wydanych przez organ 

Kwota udzielonych ulg i 

zwonień , odroczeń i umorzeń 

Ogółem  za  2017 

rok 

w tym  skutki 

udzielonych ulg i 

zwolnień 2017 rok  

 

Ponadto umorzono należności: 

- mandaty karne – 2.450,00 zł.  

- czynsze po zlikwidowanym ZGKiM – 69.995,90 zł.  

- wieczyste użytkowanie – 126,19 zł. (bonifikata) 

- przyłącza wodociągowe  - 3.111,46 zł.  

-sprzedaż mienia komunalnego – 4.000,00 zł.  

 

Rozłożenie na raty w kwocie 1.067,00 zł. dotyczy osób fizycznych a pozostała kwota dotyczy 

rozłożenia na raty zaległości podatkowej za lata poprzednie dla 2 firm z terenu SSEMP. 
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W roku 2017 dokonano korekty ulg uddzielonych na podstawie  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, na podstawie wpłat  egzekucji kwot podatku 

od nieruchomości za lata poprzednie, które w latach poprzednich były wykazane jako ulgi. Obecnie w 

ramach ulg wykazywane są 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 

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 2017 wynoszą 2 238 420,37 zł. a w 2016-  

 2.216.013,24  zł. W stosunku do roku 2007 kwota ulg dla mieszkańców i firm w Gminie 

Nowogrodziec na skutek obniżania górnych stawek podatkowych wzrosła o (2.238.420,37/ 

1.340.651,79) 66,97%. 
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II WYDATKI 

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok zostały wykonane w kwocie 

62.887.570,45  zł. co stanowi 89,80% planowanych wydatków (w 2016 - 93,87%, w roku 2015 – 

94,75%, w roku 2014- 93,42%, w roku 2013 – 91,07%, w  2012- 92,02%).  Wydatki majątkowe  

stanowią kwotę 13.089.624,90 zł. co stanowi 86.06% planu.   

L.P. Wyszczególnienie

Plan po zmianach 

w zł

Wykonanie za 

2017  w zł

Wykonanie za 

2017 w %

I Wydatki bieżące w tym: 54 821 878,60 49 797 945,55 90,84%

1 wydatki jednostek budżetowych w tym: 33 739 279,90 29 767 747,87 88,23%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 794 237,04 18 663 695,93 94,29%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 13 945 042,86 11 104 051,94 79,63%

2 dotacje na zadania bieżące 2 712 630,00 2 681 378,22 98,85%

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 561 990,10 16 940 315,27 96,46%

4

Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3 217 978,60 32 564,19 14,94%

5 obsługa długu 590 000,00 375 940,00 63,72%

II Wydatki majątkowe 15 210 136,19 13 089 624,90 86,06%

1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 11 660 136,19 9 539 624,90 81,81%
-  na programy finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3 2 395 592,64 906 261,54 37,83%

2

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego 3 550 000,00 3 550 000,00 100,00%

Razem 70 032 014,79 62 887 570,45 89,80%  
      

Poniżej wykres zmian w najważniejszych grupach wydatków w ostatnich 5 latach: 
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Największy wzrost wydatków dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych, głównie w 

związku z realizacją programu 500+ od kwietnia roku 2016.  

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 2013-2017.  

 

W związku ze znacznymi kwotami przeznaczonymi na realizację programu 500+ od kwietnia 

2016, struktura budżetu uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich.  

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

spadek z 44% w roku 2013 do 30% w roku 2017.  

Udział wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych waha się w 

granicach 20-22% w roku 2017- 18%.    

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 przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie naszej Gminy oraz w ramach 

porozumień z 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 podobnie jak w 

2016 roku. Świadczenia te systematycznie spadały do roku 2015 (2013-16%, 2014- 14%,  2015- 13%), 

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 0,60% w całości wydatków Gminy w roku 2017. 

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

roku 2017 wynosi – 15,17%  

Środki unijne na inwestycje uzależnione są od podpisanych umów o dofinansowanie 

projektów. Dofinansowanie projektów inwestycyjnych stanowi 1,44% w strukturze wydatków.  

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 2017 – 5,64%.         

 

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 2017 roku na inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2016 

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: 

 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 roboty budowlane polegające na naprawie przepustów o przekroju fi  600 

w miejscowościach Wykroty dz. nr: 153, 139, 60 i Nowa Wieś dz. nr: 480 i 479. 

Wydatkowano 26.699,99 zł. w tym z dofinansowania w kwocie 10.295,99 zł.  

 opłacono składki na rzecz spółek wodnych za rowy melioracyjne będące własnością 

Gminy – 873,20 zł, 

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

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

19.875,00 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 518.692,86 zł. (wydano 410 szt. decyzji) oraz 

koszty realizacji tego zadania – 10.373,86 zł.  

Łączne wydatki bieżące to kwota – 588.065,42 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach. W 

ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 0,613 km oraz szerokości 

jezdni ok. 2,5 m. Nawierzchnię wykonano z mieszanki mineralno- bitumicznej – 

1 532,5 m2. Zadanie dofinansowane z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z 

budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 74 550,00 zł. Poniesiono również 

wydatek na montaż tablicy informacyjnej – Łącznie wydatkowano na zadanie  - 

290.766,98 zł.  

2) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – cz. dz. nr 19 w Zabłociu. W 

ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 0,615 km oraz szerokości 

jezdni ok. 3 m. Nawierzchnię wykonano z mieszanki mineralno- bitumicznej – 2 040 

m2. Zadanie dofinansowane z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Województwa Dolnośląskiego w kwocie 126 000,00 zł. Poniesiono również wydatek 

na montaż tablicy informacyjnej. Łącznie wydatkowano 232.858,13 zł.  

Łącznie wydatki inwestycyjne to kwota 523.625,11 zł.  

 Razem w dziele 010 wydatkowano 1.111.690,53 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 3.550.000,00 zł. – przekazano 

środki – zwiększono wkłady pieniężne Gminy. 

 

 

3. Dział 600 – Transport i łączność. 

Wydatki bieżące to: 

1) Wykonano naprawy 5 wiat przystankowych – 3.435,23 zł. 

2) w roku 2017 wykonano jedną analizę tras autobusowych,   

3) wykonano kosztorysy i przedmiary robót na remonty dróg – 300,00zł.  
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4) Remonty dróg gminnych w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, (w tym 

dokumentacja i wypisy z ew. gruntów): na podstawie umów z 3 marca 2017 r. i 15 września 

2017 r. wykonano 

 naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Nowogrodziec: łączna 

kwota wydatkowana - 62 035,43 zł.  

 w zakresie dróg w technologii tłuczniowej przeprowadzono remonty w miejscowości 

Godzieszów - 26 970,82 zł, Zebrzydowa - 18 554,55 zł, Parzyce -  9 022,05 zł, 

Gościszów - 44 372,25 zł, Wykroty ul. Pocztowa - 20 288,85 zł, Wykroty ul. Parkowa 

-  27 868,72 zł, Wykroty ul. Polna - 18 450,00 zł, Nowogrodziec ul. Młyńska, Wykroty 

ul. Kolejowa, i ul. Kwiatowa - 13 837,50 zł,     

 remont pobocza w m. Wykroty (SSEMP) - 29 409,30 zł.  

 remont drewnianego mostu w m. Czerna - 6 666,60 zł.   

 naprawa przepustów w m. Gierałtów - 3 025,80 zł, Gościszów - 12 309,84 zł.  

 wykonanie barier energochłonnych w m. Gościszów - 5 844,96 zł,  

 równanie nawierzchni drogi do pól w m. Milików - 1 918,80 zł,  

 wykonanie krawężników w m. Nowogrodziec ul. Zielona - 11 774,79 zł,  

 wykonanie odwodnienia przy ul. Parkowej w Wykrotach - 7 662,90 zł.   

 remont w technologii asfaltowej w m. Czerna        58 498,80 zł, Nowogrodziec ul. 

Słowackiego - 78 621,60 zł Gierałtów - 29 005,86 zł, Nowogrodziec ul. Mickiewicza - 

53 645,45 zł,  

 naprawa bariery w Gościszowie  - 2 146,35 zł,  

 ustawienie trzech luster drogowych – 2.091,00 zł,  

 wykonanie remontu ul. Kolejowej w Wykrotach w technologii asfaltowej -  58.449,60 

zł,  

 wymiana tabliczek z nazwami ulic - 3 093,45 zł,  

 zagospodarowanie wód powierzchniowych przy drodze gminnej - 18 261,81 zł.   

                       Razem na remonty wydatkowano 690.499,99 zł. w tym przeniesiono na wydatki 

niewygasające z upływem roku 2017 w kwocie 66.672,91 zł. na zagospodarowanie 

placu postojowego w miejscowości Nowogrodziec obr 2 przy ul. Słowackiego –dz. Nr 

495. 

5) zimowe utrzymanie dróg oraz za koszenie poboczy –173.013,03 zł 

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

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

Łączne wydatki bieżące w dziale 600 to 867.765,21 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne drogowe: 

1) Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Czerna – dostarczono i zamontowano wiatę 

przystankową w Czernej – wydatkowano  - 5.904,00 zł.  

2) Budowa i przebudowa chodnika  na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. B. Chrobrego i ul. 

Słowackiego w Nowogrodźcu - na 31 grudnia 2017 rok nie poniesiono wydatków – Aneksem nr 3 

do porozumienia z dnia 25 stycznia 2016 r. środki zostały przeniesione na 2018 r. – kwotę 

przeznaczona na dotacje dla Województwa przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem 

roku 2017 , 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Gościszów-Ocice - przetarg przeprowadzony przez 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu wyłonił Wykonawcę na roboty budowlane oferujący kwotę 

347 498,14 zł. W związku z powyższym Gmina Nowogrodziec jako udzielająca pomocy 

finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. poniosła wydatek w 50 % czyli w kwocie 173 749,00 zł. 

przebudowano drogę powiatową  na odcinku 835 mb o szerokości ok. 6 m w granicach pasa 

drogowego na działce nr 1571 obręb Gościszów gm. Nowogrodziec.  

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2283D relacji Gierałtów-Czerna - przetarg przeprowadzony przez 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu wyłonił Wykonawcę na roboty budowlane oferujący kwotę 

290 698,20 zł. W związku z powyższym Gmina Nowogrodziec jako udzielająca pomocy 
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finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. poniosła wydatek w 50 % czyli w kwocie 150 000,00 zł. 

przebudowano drogę powiatową na odcinku 773 mb o szerokości ok. 5 m w granicach pasa 

drogowego na działce nr 742 obręb Czerna gm. Nowogrodziec.  

5) Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej w Nowogrodźcu i Milikowie - w ramach zadania 

wykonano przebudowę drogę o długości 0,248 km oraz szerokości jezdni ok. 3 m. Nawierzchnię 

wykonano z mieszanki mineralno- bitumicznej – 804 m2. – wydatkowano 114.495,46 zł.  

6) Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie działka nr 553 -w ramach zadania wykonano przebudowę 

drogi o długości 0,346 km oraz szerokości jezdni ok. 3 – 4 m. nawierzchnię wykonano z mieszanki 

mineralno- bitumicznej – 1 315,30 m2. – wydatkowano – 142.000,00 zł.  

7) Przebudowa drogi gminnej w Godzieszowie działka nr 45/3 - w ramach zadania wykonano 

przebudowę drogi o długości 0,101 km oraz szerokości jezdni ok. 4 m. nawierzchnię wykonano z 

mieszanki mineralno- bitumicznej – 384,92 m2. – wydatkowano -59.607,91 zł.  

8) Przebudowa drogi gminnej w Zagajniku ul. Partyzantów - w ramach zadania wykonano przebudowę 

drogi o długości 0,380 km oraz szerokości jezdni ok. 3 m. nawierzchnię wykonano z mieszanki 

mineralno- bitumicznej – 1 140 m2. – wydatkowano 99.916,00zł.  

9) Przebudowa drogi gminnej we wsi Kierżno działka nr 485 - w ramach zadania wykonano 

przebudowę drogi o długości 0,100 km oraz szerokości jezdni ok. 3 m. nawierzchnię wykonano z 

mieszanki mineralno- bitumicznej – 355 m2. – wydatkowano 53.761,43 zł.  

Łącznie w dziale  600 wydatkowano środki w wysokości 1. 947.199,01 w tym na zadania inwestycyjne  

-1.079.433,80 zł.   

  

 

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

Wydatki bieżące wydatkowano: 

 W roku 2017 nie poniesiono wydatków na spłaty zaległości po przejętym Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej w Nowogrodźcu,  

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

Milikowie i Godzieszowie – 189,33 zł.  

 wykonano zadania z zakresu usług geodezyjnych, wycen, inwentaryzacji obiektów 

gminnych oraz innych wydatków związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych 

(głównie lokali komunalnych) – 30.074,23 zł. oraz poniesiono wydatki na wykonanie 

dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania pozwolenia na rozbiórkę z wydatków 

niewygasające z upływem roku 2016 – 1.100,00 zł.  

 wydatkowano na opłaty za wyrysy i wypisy z ewidencjo gruntów dla starostwa – 1.709,30 

zł.  

 zapłacono podatek od nieruchomości gminnych – 934.231,00zł.  

 opłacono wieczyste użytkowanie (po byłym Inco) – 1.132,38 zł.  

 fundusz remontowy – udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 85.284,11zł. Gmina 

opłaca fundusz remontowy we wspólnotach w których są lokale komunalne. 

 uregulowano należności za lokatorów do SM  w kwocie 3.563,82 zł.   

Łączne wydatki bieżące to kwota 1.056.184,17 zł.   

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne - w 2017 r.  poniesiono wydatek 

związany z przygotowaniem mapy do celów projektowych, konieczne było również uzyskanie 

wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, 

przygotowano pełną wielobranżową dokumentację projektową i przetargową, poniesiono  

wydatek na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, podpisano dnia 17.11.2017 r. umowę na 

roboty budowlane związane z realizacją inwestycji. Wartość umowy: 1 428 684,09 zł brutto. 

Termin wykonania zadania: w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zgodnie z 

umową powstanie budynek mieszkalny na rzucie prostokąta, w technologii tradycyjnej jako 

parterowy bez podpiwniczenia, przykryty dachem stromym symetrycznym. Konstrukcja dachu 
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– drewniane wiązary. Pokrycie dachu – dachówka cementowa. Wystrój elewacji 

charakterystyczny dla obiektów o podobnej funkcji wykonywanych na terenie gminy. Budynek 

ze względu na swoją funkcję posiada dużą ilość otworów drzwiowych i okiennych. Zostały one 

pogrupowane, za pomocą zastosowania okładziny filarów między otworowych, dla 

wzmocnienia rytmiczności elewacji. Przewiduje się niezależne wejścia do każdego mieszkania 

i przynależnego do niego pomieszczenia gospodarczego.  W 2017 rok wydatkowano 

499.855,42 zł. oraz wniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2017 kwotę 

465.512,31 zł.  

2) Modernizacja kotłowni i c.o. w budynku w Milikowie nr 140 – dostarczono i zainstalowano 

nową kotłownię  - kocioł na ekogroszek  z podajnikiem ślimakowym – wydatkowano – 

74.520,00 zł.   

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

komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu   - w ramach wydatków 

które nie wygasają z upływem roku 2016 zapłacono za część dokumentacji projektowej i 

przetargowej w terminie w kwocie 31.792,80 zł. . Pozostała część w kwocie 7.948,20 zł. 

została zapłacona z budżetu roku 2017 po uzyskaniu pozwolenia na budowę,  

4) Zakup działki gruntu nr 263 obręb Nowogrodziec 4 – zakupiona działkę na potrzeby Gminy – 

pod zabudowę sportowo-rekreacyjną – zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego -

wydatkowano 171.711,12 zł.  

    Łącznie w dziale 700 wydatkowano1.810.218,91 zł. w tym na zadania inwestycyjne  754.034,74 zł.  

 

 

5.  Dział  710 Działalność usługowa. 

Wydatki bieżące: 

 wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań gminnej komisji 

architektoniczno – urbanistycznej – 3.103,14 zł,  

 w ramach zmian planów zagospodarowania przestrzennego sfinansowano -  zakup map na 

potrzeby zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów w 

wysokości 152,30 zł;  II i III etap prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Godzieszów  w wysokości 12 300 zł;  II i III etap prac nad 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęć wody Gierałtów w wysokości 

14 760,00 zł; I etap prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Gościszów w wysokości 18 450,00 zł.  

 nie wydatkowano w roku 2017 -środków na opłatę za dostęp do ewidencji gruntów, 

 wydatkowano środki na  uporządkowanie terenu cmentarza wojennego w ramach zadań 

zleconych– 6.800 zł, 

 poniesiono wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności oraz analizy 

finansowej dla projektów modernizacji budynków przy ul. Lubańskiej 14 oraz Cichej 4 w 

Nowogrodźcu na potrzeby aplikacji do RPO WD 2014-2020. Zawarto 3 umowy z 

wykonawcami. Łączne wydatki: 18 819 zł. brutto. 

Łącznie wydatkowano  w dziale na wydatki bieżące – 74.384,44 zł. 

   

Wydatki inwestycyjne: 

1) Ogrodzenie działki nr 237 w Godzieszowie – wykonano ogrodzenie za 16.998,60 zł.  

Łącznie w dziale 710 wydatkowano 91.383,04 zł.  

 

 

6. Dział 750 – Administracja publiczna    
Wydatki bieżące: 

1) utrzymanie etatów urzędów wojewódzkich (zadanie zlecone) w kwocie 127.739,00 zł.  

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

161.351,88 zł.  

3) bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to;  
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 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podstawowe wynagrodzenia, roczne,  jubilatki, 

odprawy emerytalne, ZUS, FP, PFRON,  

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

regulaminem pracy), 

 wynagrodzenia bezosobowe – praca na zlecenie w tym za roznoszenie poczty,   

 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.),  

 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 koszty pomocy prawnej związanej ze sporem ze 

SSE) , 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 – wydatkowano środki z wydatków niewygasających z 

upływem roku 2017 – w kwocie 984,00 zł. – w ramach wydatków poza projektem oraz z 

bieżącego budżetu poza projektem w kwocie 6.273,00 zł. na dokumentację oraz wniesiono na 

niewygasające z upływem roku 2017 kwotę 7.195,50 zł. na dalszą część dokumentacji,  

ponadto w ramach projektu z budżetu bieżącego zadania wydatkowano środki w wysokości  - 

997,78 zł. jako udział gminy z promocji projektu oraz części wynagrodzeń zespołu 

projektowego zatrudnionego przez Miasto Bolesławiec,  

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

internetowe, 

 tłumaczenia dokumentów  dla potrzeb Urzędu, 

 wykonanie ekspertyz dla potrzeb prowadzonych postępowań, 

 opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane dla potrzeb Urzędu (archiwum, garaże), 

 podróże służbowe krajowe i zagraniczne, 

 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 4.487.347,88 zł.  

4) wydatki związane z promocją Gminy (103.888,16 zł.) przeznaczone między innymi  na:  

 wydatki bezosobowe  - wykonanie dzieł artystycznych jako elementy promujące Gminę  – 

przygotowanie 800 – lecia sprowadzenia sióstr Magdalenek do Nowogrodźca,   

 zakup pucharów i nagród dla wydarzeń jednorazowych,  

 zakup materiałów promocyjnych  z okazji organizowanych cyklicznych imprez gminnych, 

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

Nowogrodzieckim Rynku, 800-lcia przybycia sióstr Magdalenek do Nowogrodźca, 35 – lecia 

zespołu „Gościszowianki”  

 usługi - w zakresie wydawnictwa (informator gminny), realizacji umowy dot. promocji Gminy 

Nowogrodziec poprzez emisję materiałów na antenie TV Łużyce oraz portalach internetowych 

zlecanych przez UM opłata kosztów realizacji umów dot. wydarzeń kulturalnych, jak, 

Organizacja Jubileuszu 800-lecia Sprowadzenia Sióstr Św. Marii Magdaleny od Pokuty do 
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Nowogrodźca, tablica upamiętniająca 800-lecie, druk zaproszeń, plakatów, upominki 

promocyjne, spotkanie ze studentami,    wykonanie naklejek na banery aktualizujące datę Dni 

Nowogrodźca, gadżetów promocyjnych: kalendarzy listkowych, notesów promocyjnych, 

długopisów prom, smyczy promocyjne, wykonanie strojów piłkarskich dla Parzyc, kubków 

ceramicznych z napisem nazwy samorządu i herbem, występ artystów z okazji Jubileuszu 

GCKiS, 

Razem na promocję wydatkowano 103.888,16 zł.  

5) koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Szkół - funkcjonujący od 01 stycznia 2008 Zakład 

Obsługi Szkół, przejął zadania prowadzenia rachunkowości z jednostek oświatowych oraz z 

referatu oświaty Urzędu Miejskiego, wydatkował w roku 2017 – 649.457,18 zł.,  2016 roku 

620.907,28 zł.  w roku 2015 - 564.000 zł.   w załączeniu informacja o zadaniach realizowanych 

przez jednostkę. 

6) Pozostała działalność: 

 składki na rzecz Związku gmin „Kwisa.  

 diety sołtysów   

 wypłacona rekompensata utraconego wynagrodzenia lub dochodu w przypadku powołania do 

odbycia ćwiczeń wojskowych dla rezerwistów – nie zrekompensowana w roku 2017  

 zakup materiałów związanych z wyjazdami oficjalnych delegacji do Gminy partnerskiej Srbac 

w Bośni i Hercegowinie do Grossdubrau i Gminy Gorzyce, 

 koszty pobytu w związku z przyjmowaniem gości oraz wyjazdami do gmin partnerskich, usługi 

związane z przyjmowaniem delegacji z gmin partnerskich oraz wyjazdami delegacji gminy 

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

 tłumaczenia dokumentów, 

 koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, 

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

Partnerstwo Izerskie,  ubezpieczenie członków delegacji na wyjazd do partnerskiej Gminy 

Srbac.  

Razem wydatki bieżące w rozdziale 75095 – 165.911,33 zł.  

Razem wydatki bieżące w dziele 750 – 5.695.695,43 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

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

Nowogrodźcu – w 2016 wykonano dokumentację projektową i przetargową  Dnia 13.04.2017 

r. została podpisana umowa na wykonanie prac związanych z przebudową poddasza. Wartość 

podpisanej umowy to 648.000,00 zł brutto. W ramach zadania wykonane zostały następujące 

prace: roboty rozbiórkowe i demontażowe, konstrukcje ścian, konstrukcja dachu - wykonanie 

lukarn w połaci dachowej, konstrukcja drewniana, impregnacje, obróbki blacharskie przy 

lukarnach, konstrukcja stropów podwieszanych i okładziny ścian między konstrukcją 

drewnianą więźby, schody drewniane, izolacje cieplne, przeciwwodne i akustyczne, tynki i 

okładziny wewnętrzne, ścianki działowe, podłoża, posadzki, podłogi, stolarka okienna i 

drzwiowa,  malowanie, instalacje: wodociągowa zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania 

z rur miedzianych, elektryczne, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

W 2017 r. poniesiony został również wydatek związany ze sprawowaniem funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w kwocie 20 295,00 zł brutto, oraz zgodnie z decyzją Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu poniesiono również wydatek w kwocie 

brutto 122,50 zł za przeprowadzenie kontroli sanitarnej. Łącznie wydatkowano 668.417,50 zł.  

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

dolnośląskiego. Zgodnie z porozumieniem z Gminą Miejską Bolesławiec z dnia 12.12.2016 r. 

ponoszono wydatki związane z dostawy sprzętu i oprogramowania. Zakupiono: zestawy 

komputerowe, infokioski, macierze, serwery, szafy krosownicze, laptopy, oprogramowanie, itd. 

W ramach 4 umów z wykonawcami: firma ARCUS, SEASONIC, VEGANET oraz OPTIMUS 

wyłonionych w przetargu nieograniczonych przeprowadzonym przez Gminę Miejską 

Bolesławiec, wydatkowano: 770 322,31 zł. jako wkład UE oraz 135.939,23 zł. środków 

własnych. 

 Razem wydatki inwestycyjne w dziele 750 – 1.574.679,04 zł.  

Łącznie w dziale 750 wydatkowano 7.270.374,47 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 na wyposażenie.   

     Razem w dziale 751 wydatkowano 3.019,00 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 laptopa, drukarki i tonery dla 

Policji – 2.919,82 zł.  

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

przeciwpożarowa) w tym:  

 dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia na dofinansowanie umundurowania dla OSP 

Zebrzydowa oraz na dofinansowanie naprawy drabiny pożarniczej dla OSP Nowogrodziec,  

 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 środków żywności na szkolenia strażaków, 

 zakup energii, opłaty, CO i za wodę, 

 zakup usług remontowych budynków i samochodów OSP,   

 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 247.139,66 zł.   

3) obrona cywilna  

 zadanie zlecone – środki z dotacji  - doposażono  magazyn 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, 
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 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 – 167.678,10 zł.    

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

wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, zakup żywności na potrzeby akcji 

poszukiwawczej zaginionego mieszkańca Gminy oraz na usługi z tytułu doładowań do telefonów 

– 6.067,33 zł.   

Łącznie wydatki bieżące w dziale 754 to kwota 424.804,91 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

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

Bolesławcu – wpłata na Fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 

10.000,00 zł. 

2) modernizacja budynku OSP w Gierałtowie -  dokonano ocieplenia ścian budynku oraz 

wymianę bramy garażowej – wydatkowano -56.414,11 zł.  

3) modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej  - W 

2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Podpisano umowę na roboty budowlane i pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru. W części Ochotniczej Straży Pożarnej wykonane zostaną 

następujące prace: docieplenie ścian. Izolacje cieplne ścian warstwą styropianu gr. 10 cm, 

obróbki blacharskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzne instalacje centralnego 

ogrzewania. Wniesiono środki na wydatki niewygasające w kwocie 118.000,00 zł. w części 

dotyczącej OSP. 

4) Przebudowa placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu -  wykonano aktualizację 

dokumentacji i dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień,  poniesiono wydatek na 

inspektora nadzoru i roboty budowlane. W zakres prac wchodziły - remont placu 

manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu na nawierzchnię z kostki betonowej Behaton o 

grubości 8 cm wraz z podbudową, ograniczoną obustronnie opornikami lub krawężnikami 

betonowymi posadowionymi na ławie betonowej z oporem,  remont chodnika prowadzącego 

do wejścia głównego OSP na nawierzchnię z kostki betonowej Holland o grubości 8 cm wraz z 

podbudową, ograniczoną obustronnie obrzeżem lub krawężnikiem betonowym posadowionym 

na ławie betonowej z oporem,- remont drogi dojazdowej do garaży tylnych OSP na 

nawierzchnię z kostki betonowej Behaton o grubości 8 cm wraz z podbudową, ograniczoną 

obustronnie  opornikami lub krawężnikami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej z 

oporem,  remont parkingu znajdującego się z tyłu budynku OSP na nawierzchnię z kostki 

betonowej Behaton o grubości 8 cm wraz z podbudową, ograniczoną obustronnie opornikami 

lub krawężnikami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej z oporem,  remont systemu 

odwodnienia placu manewrowego, placu parkingowego i drogi wewnętrznej za pomocą ścieku 

z kostki granitowej o szerokości 50 cm oraz wykonanie regulacji wpustów wpiętych do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. Wydatkowano łącznie 289.696,61 zł.  

Łącznie w dziale 754 wydatkowano z budżetu roku 2017 -898.965,63 zł. w tym na wydatki 

inwestycyjne 474.160,72 zł.   

 

10. Dział 757  - Obsługa długu publicznego. 

 koszty odsetek od zaciągniętych obligacji  -375.940,00 zł. 

 

 

11. Dział 758 – Różne rozliczenia. 

– wydatkowano środki na odsetki od podatku od nieruchomości w związku z postępowaniem 

podatkowym dotyczącą korekty deklaracji na podatek od nieruchomości  za okres 4 lat, oraz  
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od nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych  (nienależnie pobrany podatek w 

drodze egzekucji) – 30.548,59 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 w gminie, 

 dotacja dla innych gmin na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy 

Węgliniec, 

 dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Czernej, 

 bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, 

 dotacja dla innych gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach 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 dnia  31 sierpnia oraz oddziałów gimnazjalnych od 01 września,  

 koszty dowozu uczniów do 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  

16.258.001,41 zł. oraz z wydatków niewygasających z upływem roku 2016 poniesiono na wyposażenie 

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

kwocie łącznie 74.735,83 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 2013-2017. 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.  



Strona 23 z33 

Dla zobrazowania  poniżej przedstawiono  wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki 

oświatowe za lata 2013-2017.  

  

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.  
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Jednak rok 2017 różni się od wcześniejszych lat tym iż dwie jednostki jakim są Gimnazjum w 

Nowogrodźcu i w Wykrotach funkcjonowały do 31 sierpnia 2017 r. więc wydatki tych jednostek sa 

niższe w stosunku do lat poprzednich. Natomiast wydatki SP w Nowogrodźcu SP w Wykrotach jako 

całość są wyższe w stosunku do lat poprzednich. Oprócz typowych wydatków bieżących poszczególne 

jednostki w niektórych latach dokonują jednorazowych zakupów, które w nieznacznym zakresie 

zaburzają informację o wydatkach bieżących. 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 1.986.076,97 zł. więcej o 

299.295,51zł. w stosunku do roku poprzedniego. W rozdziale 80104 łącznie wydatkowano 

2.209.229,34 zł.  Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacje do innych Gmin  187.933,45 zł. 

oraz dotacje dla przedszkola niepublicznego w Czernej w kwocie 124.228,37 zł.  

  

Większość wydatków inwestycyjnych, inne wydatki związane z dowozem uczniów, 

dokształcaniem  nauczycieli, realizowane są przez Urząd i ZOSZ.  

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 2013 -2017 

 

 

Poniżej wszystkie wydatki wykonane na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę 

Wychowawczą ujęte w załączniku 13a w roku 2017 i w latach poprzednich w podziale na źródła 

finansowania:   
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Wydatki te zawierają również wydatki inwestycyjne. Większe wydatki w latach 2014-2016 wynikają z 

realizacji 2 dużych inwestycji budowy sal gimnastycznych, które częściowo finansowane są obcymi 

źródłami (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu).  
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4 181 557,65 3 650 670,70 3 898 246,12

4 619 421,10 4 653 212,28

Wydatki bieżące na oświatę i źródła finansowania  w latach 2013-2017

pokrycie pozostałych wydatków bieżących innymi dochodami pozostałe dochody bieżące w oświacie subwencja oświatowa

 Natomiast wydatki bieżące wykonane ze środków z subwencji dotacji i własnych przedstawia wykres 

powyżej.  
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Wydatki inwestycyjne:  

1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi. – wydatkowano środki na wykonanie 

kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej w kwocie 40.590 w tym przypadająca 

na część szkoły podstawowej w kwocie 20.295,00 zł. oraz na część gimnazjum w kwocie 

20.295,00 zł.  

2) Modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu – poniesiono wydatki 

związane z robotami budowlanymi na kwotę  365.994,75 zł. oraz na nadzór inwestorski w 

kwocie 5.500,00 zł. 

3) Ocieplenie ściany frontowej budynku  Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu – poniesiono 

wydatki na roboty budowlane na kwotę  14.025,67 zł.  

4) Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowej – wykonano 

prac zabaw dla dzieci na planu przy Przedszkolu w Zebrzydowej poniesiono wydatki w kwocie 

99.640,67 zł.  

5) Przebudowa Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu - Filia w Zebrzydowej w celu 

utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego - zrealizowano inwestycję polegającą na 

przebudowie budynku II kondygnacji Przedszkola w Zebrzydowej na potrzeby utworzenia 

dodatkowego oddziału. Zrealizowano 3 zlecenia na dokumentację techniczną, prace budowlane 

i usługi montażowe. Ponadto uiszczono opłatę na rzecz SANEPIDU. Łącznie poniesiono 

wydatki w kwocie 9 956,77 zł brutto. 

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

dywan z pakietem) – podpisano umowę w 2016 i wniesiono środki na wydatki niewygasające z 

upływem roku 2016 - 17 261,19 zł.  wydatkowano całą kwotę. 

7) 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.  – wydatkowano całą kwotę.  

 

Łączne wydatki inwestycyjne w dziale 801 w roku 2017 to – 535.707,86 zł.   

Łącznie w dziale 801 wydatkowano 16.793.709,27  zł.  

 

 

13. Dział 851 Ochrona zdrowia 

      Wydatki bieżące: 

1) zwalczanie narkomanii – wydatkowano 5.039,31 zł.  na wynagrodzenie osoby zajmującej się 

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

na warsztaty profilaktyczne,  

2)  przeciwdziałanie alkoholizmowi –524.908,17 zł. 

 dotacje dla organizacji pożytku publicznego 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,  

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, 
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 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 z  wydatków niewygasających wniesionych w 

kwocie 7.995,00 zł.  -  kwotę 6.396,00 zł.  na wykonanie dokumentów aplikacyjnych (wniosek, 

studium wykonalności wraz z załącznikami) w celu ubiegania się o dotację z Regionalnego 

Programu Operacyjnego oraz z budżetu roku 2017 poniesiono wydatek w wysokości 1599,00 

zł zgodnie z Umową jako 20% wartości umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w 

ramach RPOWD Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Ponadto z budżetu roku 

2017 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - przetargowej na kwotę 84. 

870,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 2 500,00 zł – na wykonanie analizy finansowej i 

technicznej związanej z opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, 

2) Wymiana bramy wjazdowej do budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej   - podpisano umowę dotacji, wykonano bramę za 4.305,00 zł.  

3) Termomodernizacja budynku SPZOZ i MGOPS w Nowogrodźcu – wykonano kompleksową  

dokumentację  techniczną - poniesiono wydatek w kwocie 12 115,50 zł brutto. Wydatek został 

zrealizowany poprzez dotację dla podmiotu uprawnionego. 

4) Modernizacja WDK Czerna  -  została podpisana umowa z dnia 08.12.2017 r. na roboty 

budowlane związane z realizacją inwestycji. Wartość podpisanej umowy: 680.097,38 zł brutto. 

W ramach umowy wykonane zostaną następujące prace w części Wiejskiego Domu Kultury: 

prace murarsko-tynkarskie, stolarka drzwiowa, posadzki i podłogi, wykonanie sufitów 

podwieszanych, malowanie, montaż rozdzielnicy nn, montaż przewodów, kabli i osprzętu 

elektroinstalacyjnego, montaż opraw oświetleniowych, instalacja wyrównawcza, pomiary 

elektryczne, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa, instalacja hydrantowa, 

kotłownia, instalacja grzewcza kotłowni wewnątrz budynku Wiejskiego Domu Kultury, 

instalacja wentylacji mechanicznej, docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej. Wniesiono środki na wydatki niewygasające z upływem roku 

2017 w kwocie 375.500,00 zł.  

Łącznie wydatkowano w 2017r.  w dziale 851 – 550.466,98 zł.  w tym na wydatki majątkowe – 

396.019,50 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, 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

 zasiłki okresowe i celowe  i pomoc w naturze, 

 dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

 zasiłki stałe, 

 bieżące utrzymanie MGOPS, 

 usługi opiekuńcze, 

 dożywianie uczniów 

 realizacja prac społecznie użytecznych. 
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 Poniżej wykres wydatków w dziale 852 w latach 2012-2016 oraz w roku 2017 po 

wydzieleniu nowego działu 855 pod nazwą Rodzina. Środki własne na wydatki na  pomoc 

społeczną i rodzinę w roku 2017 wyniosłą 1.823.508,40 zł. a w roku 2016 – 1.794.318,09 zł.  

więcej o 29.190,31 zł. Natomiast środki z dotacji  na wydatki najmniejsze  są w roku 2014  - 

4.834.361,82 zł. a w roku 2017 są większe o 11.307.980,68  głównie w związku z realizacja 

programu 500+.   

    

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu –w części związanej z 

domami pomocy społecznej w 2017 roku nie poniesiono wydatków. 

2) Zakup kosiarki ciągnikowej dla Domu Dziennego Pobytu – zakupiono kosiarkę  - 

wydatkowano 7.200,00 zł. 

3) Termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu – poniesiono wydatek 

związany z opracowaniem kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji technicznej na kwotę 

12.115,50 zł brutto. 

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania sporządzony  przez 

MGOPS.  

Łączne wydatki na pomoc społeczną w roku 2017 to kwota  2.332.011,83 zł.  w tym  wydatki 

inwestycyjne 19.315,50 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, 
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 szkolenia pracowników. 

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

młodzieży szkolnej. 

3) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 

 

Łączne wydatki wyniosły 617.711,16 zł.    

16. Dział 855 - Rodzina 

Wydatki  bieżące: 

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

zadań zleconych gminom oraz w ramach zadań własnych  w zakresie pomocy rodzinie, w tym: 

 świadczenia wychowawcze, 

 świadczenia rodzinne składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja 

zadania „Darta Dużej Rodziny” 

 wspieranie rodziny-praca asystentów rodziny, 

 rodziny zastępcze, 

 oraz  realizacja ustawy „za życiem” 

 

Wydatki majątkowe: 

1. Zakup urządzenia klimatyzacyjnego do MGOPS – wydatkowano środki na zakup dla pomieszczenia 

w którym obsługiwane są świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne - 9.348,00 zł.  

Razem  w dziele 855 wydatkowano 15.667.243,38 zł.  

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania sporządzony  przez 

MGOPS.  

 

 

 

17. 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 59,26 ton wyrobów zawierających azbest. 

Kwota wydatkowana na zadanie to 28.070,35 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 

23.859,79zł, 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 wyrównanie 

terenu w Gościszowie, 

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

Kwisa, którego członkiem jest Gmina Nowogrodziec, 

 zakupiono karmę dla kotów „wolno żyjących” i przekazano społecznym opiekunom, 

 zapłacono za opiekę weterynaryjną nad zwierzętami które ucierpiały na skutek Wypadków 

drogowych,   

 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 

 ponadto w ramach Funduszu sołeckiego dokonano doświetlenia ul. Wesołej i Partyzantów w 

Zagajniku. Zabłociu oraz w Czernej,  
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 wykonano przeglądy placów zabaw, naprawy oraz konserwację, uzupełniono skradzione 

ogrodzenie placu zabaw w Parzycach, 

 w ramach Funduszu sołeckiego zakupiono ławki parkowe dla Nowej Wsi oraz wyposażono 

wiatę w ławy i stoły w Zebrzydowej, 

 w ramach Funduszu sołeckiego wsi Milików – wyrównano teren pod działkę rekreacyjno-

sportową. 

 

Łącznie w dziale 900  na wydatki bieżące wydano 3.203.660,80 zł.  (w tym: 

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

w kwocie 63.272,12 zł. (załącznik nr 7), 

b) na wydatki związane z Systemem Gospodarowania Odpadami  2.105.590,75 zł  - załącznik 

nr 9. 

 

Wydatki inwestycyjne: 

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

-zaktualizowano kosztorys inwestorski, wniesiono opłatą z tytułu służebności przesyłu, 

zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonano roboty budowlane, wniesiono 

opłatę za umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej- łącznie wydatkowano 298.274,59 

zł.   

2) Instalacja półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenach zamieszkania 

wielorodzinnego – z wydatków niewygasających z upływem roku 2016 wydatkowano 

59.974,80 zł.  –zadanie zrealizowano, w ramach zadania z bieżącego roku, podpisano 

umowę na instalację następnych pojemników z terminem realizacji 31-03-2018 w związku z 

czym środki wniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w kwocie 

26.063,70 zł.   

3) Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec – podpisano umowę na 

wykonanie dokumentacji wniesiono środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2017 

w kwocie 60.639,00 zł.  

4) Fundusz sołecki Godzieszów-Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości 

Godzieszów przy drodze gminnej  - zamontowaną szafkę, linię i 2 słupy oświetleniowe – 

wydatkowano 18.628,24 zł.  

5) Fundusz sołecki Wykroty-Kontynuacja prac związanych z oświetleniem ul. Mickiewicza – 

wykonano dalszy odcinek oświetlenia w tym 4 punkty świetlne całościowo – 24.190,01 zł, 

6) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec – wykonano audyt wraz z 

geoinwentaryzacją za 15.990,00 zł., podpisano umowę na dostawę i montaż oświetlenia z 

terminem realizacji 31-01-2018 r. na kwotę 153.737,70 zł.  na wymianę 126 szt. Opraw – 

wniesiono środki na niewygasające z upływem roku 2017 

7) Budowa placu zabaw w Parzycach – poniesiono wydatki na przygotowanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej i świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora, wykonano  w 

ramach robót budowlanych nowy plac zabaw na dz. nr 308 – obręb Parzyce o wymiarach 26 

x 12,5 m. Zamówienie obejmowało urządzenie placu zabaw z montażem urządzeń 

zabawowych, urządzeń małej architektury, utworzenie stref bezpiecznych poprzez 

wykonanie koryta i ułożenie warstwy piasku o grubości 20 cm, utworzenie ciągu pieszego z 

kostki betonowej oraz montaż ogrodzenia z paneli systemowych. Umowa obejmowała w 

szczególności wykonanie, dostawę i montaż następujących urządzeń: zestaw zabawowy – 

statek, huśtawka podwójna, sprężynowiec – skuter, sprężynowiec – żyrafa, sprężynowiec – 

motocykl, zestaw zabawowy – kasa biletowa, zjeżdżalnia drzewko, karuzela krzyżowa, 

ławka wolnostojąca – 2 szt., kosz na śmieci z wkładem z blachy ocynkowanej, tablica z 

regulaminem. Wykonano tablicę informacyjną promującej realizację inwestycji 

współfinansowanej przez Województwo Dolnośląskie.  – wydatkowano 96.542,70 zł.  

8) Budowa skateparku w Nowogrodźcu - poniesiono wydatki związane z robotami 

budowlanymi na kwotę  315 987,00 zł. nadzór inwestorski na kwotę 3 500,00 zł.  

9) Budowa urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowogrodźcu – poniesiono wydatek za 
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wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod 

urządzenia siłowni zewnętrznej w Nowogrodźcu niezbędnego do określenia wartości 

szacunkowej zamówienia. Podpisano umowę na dostawę i montaż 9 podwójnych urządzeń 

siłowni zewnętrznej montowanych na pylonach, zawarto umowę której  przedmiotem było  

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi: 9 pól o 

wymiarach 3 x 4 m. Zadanie zrealizowano – wydatkowano  - 47.800,20 zł.  

10) Fundusz sołecki Gierałtów - Budowa wiaty gospodarczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Gierałtowie – wydatkowano 23.892,50 zł.  

11) Fundusz sołecki Gościszów-Zagospodarowanie terenu altany oraz wyposażenia jej w meble 

ogrodowe, konserwacja dachu – wydatkowano 20.000,00 zł.  

12) Fundusz sołecki Nowa Wieś-Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw: powiększenie 

siłowni zewnętrznej poprzez zakup i montaż dodatkowych elementów – wydatkowano 

13.864,50 zł.  

13) Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej w Nowogrodźcu – wykonano dokumentację 

oraz podpisano umowy na dostawę zabawek na przygotowanie terenu i nadzór inwestorski, 

Wydatkowano 212.710,26 zł. w tym wniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 

2017 w kwocie 210.227,76 zł.  

  

W dziale 900 wydatkowano – 4.535.518,70 zł.   w tym wydatki majątkowe – 1.331.857,90 zł.    

 

 

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

        Wydatki bieżące to: 

 dotacja dla stowarzyszenia na organizację pokazów podczas Dni Gminy Nowogrodziec  z 

zakresu kultury, sztuki, poprzez organizację warsztatów, rękodzieła, pokazów kulinarnych, 

 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność podstawową oraz dla Biblioteki, 

 zakup namiotu ogrodowego ławek i stołów w ramach Funduszu sołeckiego wsi Gościszów, 

 udostępnianie świetlic na wydarzenia kulturalne, 

 dotacje na prace konserwatorskie na zabytki udzielone na podstawie umowy dotacji dla 

Parafii Rzymskokatolickiej w Gierałtowie na remont więźby dachowej w kwocie 135.000,00 

zł. oraz dla |gromadzenia Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty na remont budynku ptzy 

ul. Cichej 5, 

 początek realizacji projektu Lomnica nad Popelką i Nowogrodziec - wspólna podróż w czasie 

-renowacja części klasztoru w Nowogrodźcu - zakup usług pozostałych - Zgodnie z umową 

wykonanie przeglądu chirpterologicznego i ornitologicznego ruin klasztoru Magdalenek w 

Nowogrodźcu, zawarto umowę obejmującą usługę  tłumaczenia wniosku o dofinansowanie  

mikroprojektu polsko - czeskiego oraz usługę obejmującą tłumaczenia pisemne i ustne dla 

potrzeb mikroprojektu polsko – czeskiego – wydatkowano 3.750,00 zł. w tym wniesiono 

środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w kwocie 1.250,00 zł.   

 

Razem wydatki bieżące  - 2.051.861,11 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Fundusz sołecki Kierżno-ogrodzenie wiejskiej Sali spotkań – wykonano ogrodzenie za 

11.790,56 zł.  

2) Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 

Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną – zapłacono II część za projekt ze środków 

niewygasających z upływem roku 2016 w kwocie  9.594,00 zł. ( płatność za 

pozwolenie na budowę), zgodnie z umową z dnia 07.04.2017 r. realizowano prace 

budowlane związane z przebudową Sali, wykonano: roboty rozbiórkowe i 

przygotowawcze, część robót murowych, elementy betonowania i zbrojenia, 

modernizację stolarki okiennej, drzwiowej i pokrycia dachowego, oczyszczenie 
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elewacji część zagospodarowania terenu oraz część prac sanitarnych i elektrycznych. 

Łącznie zostały poniesione wydatki w kwocie 1.176 315,44 zł. 

3) Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – 

poniesiono wydatek związany z przygotowaniem dokumentacji projektowej i 

przetargowej, poniesiono wydatek na realizację inwestycji. Zakresem prac objęte było - 

uprzątnięcie placu na zapleczu budynku poprzez wycinkę drzew i krzewów oraz 

uporządkowanie terenu,  rozbiórka istniejącego chodnika do pomieszczeń na zapleczu 

budynku,  wykonanie ograniczeń dla placu poprzez wykonanie (ułożenie) oporników w 

formie krawężników drogowych na ławach betonowych z oporem, wykonanie 

ograniczeń bezpośrednio od strony działek sąsiednich w formie obrzeży trawnikowych 

na ławach betonowych z oporem, wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej 

typu Behaton o grubości 8 cm, wykonanie podbudowy, przebudowa chodnika 

prowadzącego do pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku, chodnik z kostki 

betonowej typu Holland o grubości 8 cm wraz z podbudową, wykonanie terenów 

zielonych, w tym umocnienie skarpy od strony budynku do placu, umocnienie należy 

wykonać przy pomocy Geokrat lub innych materiałów gwarantujących utrzymanie 

skarpy i traw, wykonanie systemu częściowo odbierającego wody opadowe i włączenie 

go do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w granicach działki nr 

381/5, będącej własnością Zamawiającego, ponadto poniesiono wydatek za 

sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano – 149.129,62 

zł.   

4) Wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku 

Gminnego Centrum Kultury i Sportu – zadanie realizowane w formie dotacji celowej 

przez Gminne Centrum Kultury i Sportu – zadanie wykonane i rozliczone w kwocie 

31.980,00 zł.  

5) Zakup zmywarki do Świetlicy Wiejskiej w Zebrzydowej – zadanie realizowane w 

formie dotacji celowej - zakupiono zmywarkę w kwocie 4.500,00 zł.   

6) Zakup serwera oraz zestawów komputerowych do Biblioteki Publicznej w 

Nowogrodźcu wraz z oprogramowaniem – zadanie realizowane w formie dotacji 

celowej – rozliczono wydatki na kwotę  33.518,32 zł.  

7) Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu - 

poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej i przetargowej 

na remont wieży w wysokości 39.500,00 zł. Trwa procedura uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę. 

8) Rewitalizacja płyty ul. Rynek, ul. Kościuszki w Nowogrodźcu  - poniesiono wydatki na 

wykonanie niezbędnej dokumentacji (projekt organizacji ruchu, kosztorysy) oraz 

realizację robót budowlanych dla inwestycji. Do końca okresu sprawozdawczego 

zrealizowano: I etap zadania obejmujący m.in.. roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, 

wstępne prace konstrukcyjne nawierzchni i prace instalacyjne. Łącznie wydatkowano: 

1.050.993,50 zł. brutto. Planowane, ale niezrealizowane w założonym terminie 

wydatki, uznane zostały za niewygasające w kwocie 178.909,19 zł.  

Łęczne wydatki w dziale 921 to 4.728.497,74 zł. w tym wydatki inwestycyjne  - 

2.676.636,63 zł.  

 

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
       Wydatki bieżące przeznaczone są na: 

 Zakup ławek stolika i krzeseł do szatni sportowej w Gościszowie, 

 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,  
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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 i organizacjom pożytku 

publicznego, przyznano dotację  i wydatkowano na ten cel kwotę 266.929,33 zł. (w roku 2016 - 

212.879,50 zł).        

 

 

Wydatki inwestycyjne to: 

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej – poniesiono wydatki za dostarczenie 

dokumentacji projektowej i przetargowej dla realizacji inwestycji oraz podpisano umowę której 

przedmiotem jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerna. Inwestycja 

realizowana jest na dz. nr 328 – obręb Czerna 0001. W ramach umowy powstanie 

wielofunkcyjne boisko sportowe o wym. 18,1x30,1 m z nawierzchnią poliuretanowo-gumową 

typu 2S, boisko chronione będzie ogrodzeniem panelowym o wys. 4 m, w ogrodzeniu 

zamontowane zostaną 2 furtki oraz 1 brama wjazdowa, za bramkami znajdować się będą 

piłkochwyty o wys. 6 m, utworzony zostanie ciąg komunikacyjny z kostki betonowej, 

zbudowane zostaną schody terenowe. Boisko wyposażone będzie w 2 zestawy do koszykówki, 

2 zestawy bramek do piłki ręcznej/nożnej, 1 zestaw wielofunkcyjny (siatkówka, tenis, 

badminton). Ponadto zamontowane zostaną urządzenia małej architektury oraz trybuny 

zewnętrzne. Boisko będzie oświetlone. Wydatkowano środki w wysokości 97.097,20 zł. w tym 

wniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w kwocie 85.486,00 zł.  

2) Budowa ujęcia wody przy boisku sportowym w Zebrzydowej -  - zadanie wykonane z budżetu 

roku 2017 w kwocie 5.239,80 zł.  

3) Fundusz sołecki Parzyce-Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Parzycach przy boisku  

sportowym – wydatkowano 23.431,50 zł.  

4) Fundusz sołecki Zebrzydowa- Fitness park siłownia zewnętrzna usytuowana na stadionie 

sportowym w Zebrzydowej – wydatkowano -17.039,00 zł.  

5) Zakup zbiornika do gromadzenia wody na potrzeby nawadniania boiska w Zebrzydowej – 

zadanie wykonano wydatkowano 5.000,00 zł.  

 

W dziale 926 łącznie wydatkowano 572.772,21 zł. w tym wydatki majątkowe – 147.807,50 zł.     

 

 

 
Nowogrodziec, 26-03-2018 

Sporządziła Irena Johna-Rudko    

 

 

 

                                                  Robert Marek Relich 

 

                                Burmistrz Nowogrodźca                                                                           


