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Załącznik nr 16.  

do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku. 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o 

realizacji przedsięwzięć  za 2017 rok - część opisowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowogrodziec, marzec 2018 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 2017 rok kształtowało się następująco: 

1) dochody ogółem wykonane zostały  w 104% w stosunku do planu  w tym; dochody bieżące 

wykonane zostały w 109%  a majątkowe w 42%. 

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

dotacji i środków na cele bieżące – 85%, oraz ze sprzedaży majątku 22% z tytułu dotacji i 

środków przeznaczonych na inwestycje 46%,   

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

134%  i w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 141%, 

4) wydatki ogółem wykonane zostały w 90%, w tym bieżące w 91% w majątkowe 86%, 

5) wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 4.264.806,98 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 

5.442.992,00 zł.   

6) przychody budżetu to kwota 7.864.756,55 zł.  i są to  wolne środki o których mowa w art 217 

ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.734.756,55 oraz przychody z tytułu spłaconych pożyczek w 

kwocie 130.000,00 zł.   

7) w ramach rozchodów, spłacono obligacje w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz udzielono pożyczki 

w kwocie 150.000,00 zł.    

8) kwota długu na koniec roku wynosi 12.000.000,00 zł. zgodnie z planem, 

9) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 15.460.993,78 zł. 

przy planowanej 5.241.832,51 zł. a powiększona o wolne środki wynosi 23.195.750,33 zł, 

przy planowanej 11.704.824,51 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, 
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11) w Gminie Nowogrodziec różnica ta z roku na rok malała do roku 2015, obecnie rok 2016 i 

2017 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+, 

12) poniżej wykres, pokazujący wpływ wolnych środków zwiększających dochody bieżące  i 

różnicę  do wydatków bieżących, 

 

 
 

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

roku 2015-5,72% , dla  2016 – 2,39%, a dla wykonanego 2017 – 2,05%, 

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  2013 wynosi 10,74%, dla roku 2014 – 11,64%, dla roku 2015 – 9,42%, dla roku 2016 

- 22,02%, dla roku 2017 – 23,60%, więc  średnia z trzech poprzednich lat dla roku 2015 

wynosi 10,03%,  dla roku 2016 -  10,60%, dla roku 2017 – 14,36%, a dla 2018 – 18,35%. 

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 2007-2017 oraz linie trendu na następne 4 lata z których wynika, że różnica 

pomiędzy rośnie, (dzięki większym dochodom bieżącym w roku 2016 i 2017),  co wskazuje 

na większe możliwości zaciągania nowych zobowiązań w latach przyszłych, 
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17) w danych uzupełniających; wynagrodzenia i składki od nich naliczane  wykonane zostały  w 

94,29% w stosunku do planu, 

18) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykonane 

zostały w stosunku do planu w 72,30%  

19) w załączniku nr 18 pokazano zadania w ramach przedsięwzięć wg stanu na 31-12-2017 oraz 

wykonanie limitów w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań; 

 

 wydatki bieżące objęte limitami wykonane zostały w 2017 roku w 25,37%  i są to  

przedsięwzięcia: 

 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i 

elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa 

dolnośląskiego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2945/V/16 z dnia 

9-11-2016 r. w trybie konkursowym został wybrany projekt z dofinansowaniem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno- komunikacyjne. Działanie 2.1 e-

usługi publiczne – poddziałanie e-usługi publiczne – konkursy horyzontalne dla 

zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych 

i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części 

województwa dolnośląskiego”. Zadanie realizowane wspólnie z innymi gminami w 

ramach porozumienia międzygminnego. Lider podpisał umowę o dofinansowanie 

RPDS.02.01.01-02-0025/16-00 z dnia 28-02-2017 r. Wykonanie planowanych 

dochodów w roku 2017 w zakresie planu bieżącego to kwota 14.466,28 zł. w tym 

poza projektem 13.468,50 zł.   

 Lomnica nad Popelką i Nowogrodziec - wspólna podróż w czasie, renowacja części 

klasztoru w Nowogrodźcu - rozwój zasobów przyrodniczych u kulturowych w ramach 

współpracy przy mikroprojekcie ze środków Programu Interreg V-A Republika 

Czeska- Polska p.n. „Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w 

czasie” w ramach Euroregionu Nysa „Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i 

kulturowych” dla zadania „Renowacja części klasztoru w Nowogrodźcu” 
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wydatkowano w  2017 jako wydatki niekwalifikowalne  projektu – 1.107,00 zł. oraz 

w ramach projektu – 3.750,00 zł.     

 Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji – wydatki Urzędu Miejskiego 

wyniosły 0,00 zł.    

 Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji – wydatki SP w Wykrotach – 

3.867,51 zł.     

 Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji – wydatki SP w 

Nowogrodźcu wyniosły  15.931,58 zł.     

 Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji – wydatki SP w Gierałtowie 

wyniosły 5.527,80 zł.  Jest to jeden projekt realizowany przez 3 jednostki oświatowe 

przy współpracy Zakładu Obsługi Szkół oraz Urzędu dzięki umowie RPDS.10.02.01-

02.0043/17 z dnia 29-08-2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Fundusz Społecznego, na realizację równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji (projekt realizowany w partnerstwie). Wydatki dotyczą wynagrodzeń 

nauczycieli oraz kosztów obsługi,  

 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów - 

zmiany miejscowych planów przestrzennych – podpisano umowę zgodnie z 

harmonogramem wydatkowano w roku 2017- 18.450,00 zł. oraz zaciągnięto 

zobowiązanie na rok 2018 w kwocie 36.900,00 zł.      

 Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Nowogrodziec - 

Dotacja w ramach porozumienia  z Miastem Bolesławiec i innymi Gminami  - 

podpisano porozumienie zaciągając zobowiązanie na rok 2018 w kwocie 30.000,00 zł.

  

 wydatki majątkowe objęte limitami wykonane zostały w 81,17% i są to przedsięwzięcia: 

 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i 

elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa 

dolnośląskiego - na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 

2945/V/16 z dnia 9-11-2016 r. w trybie konkursowym został wybrany projekt z 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno- 

komunikacyjne. Działanie 2.1 e-usługi publiczne – poddziałanie e-usługi publiczne – 

konkursy horyzontalne dla zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz 

rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-

zachodniej części województwa dolnośląskiego”. Zadanie realizowane wspólnie z 

innymi gminami w ramach porozumienia międzygminnego. Lider podpisał umowę o 

dofinansowanie RPDS.02.01.01-02-0025/16-00 z dnia 28-02-2017 r. Wykonanie 

planowanych dochodów w roku 2017 w zakresie planu inwestycyjnego to kwota 

906.261,54 zł. 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna -  zadanie jeszcze nie jest rozpoczęte, 

nie zaciągnięto zobowiązań,   

 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,   

 Wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów - aport pieniężny 

zaciągnięto zobowiązanie i wydatkowano 3.550.000,00 zł.  w ramach limitu roku 

2017,    

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

komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu - zwiększenie 

dostępności mieszkań komunalnych - wydatkowano 7.948,20 zł. z limitu roku 

2017,    

 Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne  - poprawa warunków 

socjalnych – wydatkowano środki w kwocie 499.855,42 zł. w tym w ramach 
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wydatków niewygasających z upływem roku 2017 oraz zaciągnięto zobowiązanie w 

związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane i na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru w kwocie – 988.126,96 zł. na rok 2018,     

 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi - termomodernizacja budynku – 

wydatkowano 40590,00 zł. na dokumentację nie zaciągnięto zobowiązań,  

 Rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem 

terenu – rozbudowa – wydatkowano z limitu roku 2017 – 4.099,00 zł, nie zaciągnięto 

zobowiązań,     

 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec - Gospodarka 

niskoemisyjna  - wydatkowano 169.727,70 zł. w ramach limitu roku 2017 w tym ze 

środków niewygasających z upływem roku 2017,   

 Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu  - poprawa wizerunku 

Gminy - wydatkowano z limitu roku 2017 kwotę 1.229.902,69 zł. oraz w ramach 

podpisanych umów zaciągnięto zobowiązanie w ramach limitu roku 2018 na kwotę 

1.834.542,04  zł. i w ramach limitu roku 2019 na kwotę  797.065,17 zł.    

 Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 

Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną - oferta kulturalna – wydatkowano w roku 

2017- 1.176.315,44 zł. oraz zaciągnięto zobowiązanie w ramach limitu roku 2018 – 

2.765.161,54 zł.     

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej - nowe boisko – wydatkowano 

97.097,20 zł. oraz zaciągnięto zobowiązanie na roku 2018 w kwocie 293.037,58 zł.  

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

Chrobrego oraz przy ul. Słowackiego w Nowogrodźcu - budowa i przebudowa 

chodnika podpisano umowę dotacji dla województwa dolnośląskiego przesuwając w 

czasie realizacje zadania na rok 2018,    

 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec - Budowa oświetlenia – 

wydatkowano z limitu roku 2017 – 60.639,00 zł. w ramach wydatków 

niewygasających z upływem roku 2017,    

 Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury  oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej  

- remont i termomodernizacja – wydatkowano 493.500,00 zł. w ramach limitu roku 

2017 oraz zaciągnięto zobowiązania na rok 2018 w kwocie 358.339,19 zł.  

 Budowa boiska sportowego w Milikowie -  - podpisano umowę na wykonanie 

dokumentacji zaciągając zobowiązanie w ramach limitu roku 2018 w kwocie 

11.685,00 zł.       

 

20) zadania inwestycyjne kontynuowane zostały wykonane w 77,99% a nowe inwestycje w 

88,33%, natomiast dotacje wykonano w 94,94% w stosunku do planu roku 2017, 

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

 

 dochody bieżące  w kwocie 87.555,74 zł.  na co składają się; 

 dofinansowanie projektu „Szkoła Marzeń” na podstawie umowy RPDS.10.02.01-

02.0043/17 z dnia 29-08-2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Fundusz Społecznego, na realizację równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji (projekt realizowany w partnerstwie) – 25.326,89 zł. oraz  

 dofinansowanie na podstawie  umowy o dofinansowanie projektu „Tworzenie nowych 

miejsc przedszkolnych w Zebrzydowej poprzez zakup wyposażenia” w ramach RPO 

dla Województwa Dolnośląskiego Oś Priorytetowa 7 „Infrastruktura edukacyjna” w 

tym dochody bieżące – 62.228,85 zł.  

 

 dochody majątkowe w kwocie 779.084,86 zł.; 

 dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 

2945/V/16 z dnia 9-11-2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie 
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Informacyjno- komunikacyjne. Działanie 2.1 e-usługi publiczne – poddziałanie e-

usługi publiczne – konkursy horyzontalne dla zadania „Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług 

administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” – 

dochody majątkowe – 770.322,31 zł.  

 dofinansowanie na podstawie  umowy o dofinansowanie projektu „Tworzenie nowych 

miejsc przedszkolnych w Zebrzydowej poprzez zakup wyposażenia” w ramach RPO 

dla Województwa Dolnośląskiego Oś Priorytetowa 7 „Infrastruktura edukacyjna” w 

tym dochody inwestycyjne – 8.762,55 zł.  

 

 wydatki bieżące  w kwocie 47.139,69 zł.; 

 realizacja projektu na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 

2945/V/16 z dnia 9-11-2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie 

Informacyjno- komunikacyjne. Działanie 2.1 e-usługi publiczne – poddziałanie e-

usługi publiczne – konkursy horyzontalne dla zadania „Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług 

administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” – 

wydatki bieżące w ramach projektu 997,78 zł. oraz poza projektem 13.468,50 zł.  

 realizacji projektu na podstawie  umowy o dofinansowanie projektu „Tworzenie 

nowych miejsc przedszkolnych w Zebrzydowej poprzez zakup wyposażenia” w 

ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego Oś Priorytetowa 7 „Infrastruktura 

edukacyjna” w tym wydatki bieżące 2.489,52 zł.  

 realizacja projektu „Szkoła Marzeń”  na podstawie umowy RPDS.10.02.01-

02.0043/17 z dnia 29-08-2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Fundusz Społecznego, na realizację równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji (projekt realizowany w partnerstwie) – wydatki bieżące 25.326,89 zł. 

 realizacja projektu „Lomnica nad Popelką i Nowogrodziec - wspólna podróż w czasie, 

renowacja części klasztoru w Nowogrodźcu - rozwój zasobów przyrodniczych i 

kulturowych w ramach współpracy przy mikroprojekcie ze środków Programu 

Interreg V-A Republika Czeska- Polska p.n. „Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – 

wspólna podróż w czasie” w ramach Euroregionu Nysa „Rozwój potencjału zasobów 

przyrodniczych i kulturowych” dla zadania „Renowacja części klasztoru w 

Nowogrodźcu” wydatkowano w  2017 jako wydatki niekwalifikowalne  projektu – 

1.107,00 zł. oraz w ramach projektu – 3.750,00 zł.  

 

 wydatki majątkowe w kwocie 906.261,54 zł: 

 realizacja projektu na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 

2945/V/16 z dnia 9-11-2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie 

Informacyjno- komunikacyjne. Działanie 2.1 e-usługi publiczne – poddziałanie e-

usługi publiczne – konkursy horyzontalne dla zadania „Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług 

administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” – 

wydatki majątkowe  w ramach projektu 906.261,54 zł.  

 

  
Sporządziła  
Irena Johna-Rudko 

 

 

         Robert Marek Relich 

         Burmistrz Nowogrodźca 

 


