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Objaśnienia do uchwały 

w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2019 rok 
 

Projekt budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2019 rok opracowano w oparciu o: 

1. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr 

ST3.4750.41.2018 określające: 

 planowane na 2019 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, 

 planowaną na 2019 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, 

 prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%. 

 

2. Informację Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. nr pisma 

FB.BP.3110.211.2018.KSz o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację 

zadań  z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na 

realizację własnych zadań bieżących gminy. 

 

3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 22 

października 2018 r. Nr pisma DJG-3113-3/18 o wysokości dotacji celowej na prowadzenie 

i aktualizację stałego rejestru wyborców. 

 

4. W oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2018 dla pozostałych dochodów i wydatków 

budżetu gminy. 

 

Głównym założeniem projektu budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2019 r.  jest przede 

wszystkim  kontynuacja zadań rozpoczętych.   

 

 

 

Dochody planowane na 2019 rok 

 

I. Dochody z podatków i opłat. 

 

Podatki i opłaty pobierane w całości przez Urząd Gminy to: podatek rolny, leśny, podatek od 

nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata 

skarbowa. 

 

Podatki i opłaty stanowiące w 100% dochód gminy, a realizowane przez Urzędy  Skarbowe to: 

podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od 

czynności cywilnoprawnych. 

 

   Kalkulacje prognozowanych dochodów z tytułu podatków i opłat: 

 

1.Podatek rolny 

   Na rok 2019 cena żyta  zgodnie z komunikatem Prezesa GUS  MP z 2018r. poz.  1004  wynosi 

54,36 zł za dt. Planując  wpływy z  tego  tytułu na następny rok budżetowy  do ustalenia podatku 

rolnego  na 2019 rok  przyjęto kwotę 52,00 zł. za 1 q żyta. 

 

   Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość 2,5 q ceny żyta. 

   Po przeliczeniu 2,5q x 52,00 zł= 130,00 zł za 1 ha przeliczeniowy. 

 

   Od 1 stycznia 2019  roku osoby posiadające grunty do 1 ha będą płacić podatek rolny w wysokości 

5q ceny żyta za 1 hektar fizyczny, za grunty, które są sklasyfikowane jako użytki rolne. Po 

przeliczeniu podatek rolny wynosić będzie 5q x 52,00 zł. = 260,00 zł za 1 ha fizyczny. 

   Podatek rolny płacony jest przez osoby prawne i osoby fizyczne. 
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a) osoby prawne posiadają  821,5065ha przeliczeniowych, a więc podatek wynosić będzie: 

821,5065 ha x130,00 zł. = 106.795,84 zł., przyjmuje się do budżetu na 2019 rok kwotę 

106.000,00 zł.  

 

b) osoby fizyczne (powyżej 1 ha) posiadają 6.130,5962 ha przeliczeniowych do opodatkowania, 

podatek wynosi 6.130,5962 ha x130,00 zł  =796.977,51 zł., uwzględniając ulgi i umorzenia  po 

zaokrągleniu, przyjmuje się do budżetu kwotę 790.000,00zł.  

c) osoby fizyczne które posiadają nieruchomości do 1 ha, za grunty rolne będą płacić podatek w   

wysokości 372,5105 ha x 260,00zł.= 96.852,73 zł, po zaokrągleniu przyjmuje się kwotę w 

wysokości 90.000.00 zł.  

 Razem podatek rolny od osób fizycznych wynosi 880.000,00 zł. 

 

  

Dział 

Rozdział Nazwa podatku Planowana wielkość  

756 75615 Podatek rolny od osób prawnych 106.000,00 

756 75616 Podatek rolny od osób fizycznych 880.000,00 

Ogółem planowane dochody z podatku rolnego na 2019 rok 986.000,00 

 

2. Podatek od nieruchomości 

 

Podatek od nieruchomości płacony jest przez osoby prawne, inne jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, Minister Finansów w drodze rozporządzenia 

ustala każdego roku maksymalne stawki podatków i opłat. Prognozowane dochody z tytułu 

podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek  zaproponowanych Radzie Miejskiej w formie 

projektu uchwały. 

Do wyliczenia prognozowanych wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto  n.w podstawy 

opodatkowania: 

 

a) Osoby prawne  inne jednostki organizacyjne w tym; 

rodzaj opodatkowania

jednostka 

miary/warto

ść

podstawa 

opodatkowania stawka kwota podatku

przyjęto w 

zaokrągleniu

powierzchnia budynków mieszkalnych m2 21 020,00 0,70 14 714,00 14 000,00

powierzchnia użytkowa zajęta pod 

działalność gospodarczą m2 216 106,30 21,65 4 678 701,40 4 675 000,00

od budynków zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych m2 5 091,00 4,64 23 622,24 23 000,00

od powierzchni użytkowej pozostałych

budynków lub ich części m2 3 925,34 5,89 23 120,25 23 000,00

budowle – wartość zł. 211 243 934,50 2% 4 224 878,69 4 220 000,00

grunty związane z działalnością gospodarcza m2 2 502 922,00 0,83 2 077 425,26 2 070 000,00

pozostałe grunty m2 3 577 743,00 0,28 1 001 768,04 1 000 000,00

Razem 12 044 230,08 12 025 000,00

oraz kwoty wynikające z rozłożenia należności na raty przypadające na 2019 r – 210.000,00 zł.  

 

a) Osoby fizyczne w tym; 
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rodzaj opodatkowania

jednostka 

miary/warto

ść

podstawa 

opodatkowania stawka kwota podatku

przyjęto w 

zaokrągleniu

powierzchnia budynków mieszkalnych m2 392 336,04 0,70 274 635,23 274 000,00

powierzchnia użytkowa zajęta pod 

działalność gospodarczą m2 26 970,81 21,65 583 918,04 580 000,00

powierzchnia przyjęta na działalność w 

zakresie obrotem kwalifikowanym 

materiałem siewnym m2 2 081,55 10,98 22 855,42 22 000,00

od budynków zajętych na prowadzenie 

działalności  gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych m2 160,76 4,64 745,93 700,00

od powierzchni użytkowych pozostałych 

budynków m2 71 388,53 3,85 274 845,84 270 000,00

budowle – wartość zł. 768 512,60 2,00% 15 370,25 15 000,00

grunty związane z działalnością 

gospodarcza m2 181 893,51 0,83 150 971,61 150 000,00

wody stojące ha 10,6058 4,59 48,68 40,00

pozostałe grunty m2 2 244 233,10 0,28 628 385,27 625 000,00

Razem 1 951 776,25 1 936 740,00

 

 

Dział Rozdział Nazwa podatku Planowana wielkość (zł) 

 

756 

 

75615 

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych. 

 

12.235.000,00 

756 75616 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.936.740,00 

Ogółem planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości  14.171.740,00 

 

 

3. Podatek leśny 

 

Podatek leśny płacony jest przez osoby prawne i osoby fizyczne. Podatek leśny od 1 ha  za rok 

podatkowy stanowi  równowartość pieniężną 0,220m3 drewna i średniej ceny drewna uzyskanej 

przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena 

sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2018 roku wg Komunikatu GUS (M.P.  poz. 1005) wynosi 191,98 zł. za 

1m3. 

 

    Podatek leśny na 2019 rok będzie wynosił: 191,98 zł x  0,220 = 42,2356 zł za 1 ha fiz. 

 

a) osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadają 3.120,9767 ha fiz. Podatek wynosi 

3.120,9767 ha x 42,2356 zł = 131.816,32 zł,  

przyjęto po zaokrągleniu 130.000,00 zł  

 

b) w posiadaniu osób fizycznych znajduje się 188,6130 ha fizycznych. Podatek wynosi  

188,6130 ha x 42,2356zł = 7.966,18 zł, po zaokrągleniu  7.800,00 zł. 

w zł. 

Dział Rozdział Nazwa podatku  Wielkość planowana 

 

756 

 

75615 

Podatek leśny od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

130.000,00 

756 75616 Podatek leśny od osób fizycznych 7.800,00 
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Ogółem podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych  na 2019 r. 137.800,00 

 

4. Podatek od środków transportowych 

 

Podatek od środków transportowych płacony jest przez osoby prawne i osoby  fizyczne.   Kwotę  

podatku przyjęto wg określonych stawek ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów,  oraz stawek   

podatku zaproponowanych na 2019 r. 

- osoby prawne  – przewidywane wpływy –   36.270,00 zł. do budżetu przyjęto 36.000,00 zł.  

- osoby fizyczne  – przewidywane wpływy –  151.020,00 zł do budżetu przyjęto 150.000,00 zł.  

w zł. 

Dział Rozdział Nazwa podatku Planowana wielkość 

756 75615 Podatek od środków transportowych od osób 

prawnych 

36.000,- 

756 75616 Podatek od środków transportowych od osób 

fizycznych 

150.000-- 

Ogółem podatek od środków transportowych od osób prawnych i od 

osób fizycznych na 2019 r. 

186.000,- 

 

 

5. Opłata targowa 

 

Do opłat lokalnych zaliczamy opłatę targową. Prognozowane dochody wyliczono na podstawie 

średniego miesięcznego wykonania w roku 2018. 

w zł. 

Dział Rozdział Nazwa opłaty Planowana wielkość 

756 75616 Opłata targowa 300,- 

Ogółem opłaty lokalne  na 2019 r. 300,- 

 

 

6. Podatek od spadków i darowizn. 

 

 Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy i w całości stanowi dochód  budżetu gminy. 

 Do planu przyjęto szacowane dochody roku 2018.  

w zł. 

Dział Rozdział Nazwa podatku Planowana wielkość 

756 75616 Podatek od spadków i darowizn 30.000,- 

Ogółem planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn  30.000,- 

    

 

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 

 

      Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Do planu przyjęto  dochód wg  

przewidywanego wykonania w 2018 roku.  

w zł. 

Dział Rozdział Nazwa podatku Planowana wielkość 

 

756 

 

75615 

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób 

prawnych 

100,- 

 

756 

 

75616 

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób 

fizycznych 

350.000,- 

Ogółem planowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych 350.100,- 

 

 

8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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Dochód oszacowano na podstawie prognozy wykonania roku 2018. 

w zł. 

Dział Rozdział Nazwa podatku Planowana wielkość 

756 75618 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

266.300,- 

Ogółem planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

266.300,- 

    

 

9. Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw. 

 

Dochody te w Gminie Nowogrodziec stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z 

przystanków autobusowych które zostały wyszacowane na podstawie decyzji oraz zgodnie z  

obowiązującymi stawkami oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które 

wyszacowano na podstawie złożonych deklaracji od mieszkańców.  

w zł. 

Dział Rozdział Nazwa podatku Planowana wielkość 

 

756 

 

75618 

 

opłaty za zajęcie pasa drogowego 

 

55.000,- 

756 75618 za korzystanie z przystanków autobusowych 9.500,- 

900 90002 opłaty za odpady komunalne 2.020,000,00 

Razem paragraf  0490 2.084.500,00 

 

 

10. Odsetki i koszty egzekucyjne 

 

Od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobierane są odsetki, których wielkość 

przyjęto szacunkowo na podstawie  przewidywanego wykonania za 2018 rok. 

w zł. 

Dział Rozdział Nazwa dochodów Planowana wielkość 

756 75615 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 

od osób prawnych 

61.000,- 

756 75615 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

200,- 

     756      75616 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 

od osób fizycznych 

6.000,- 

756 75616 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

9.000,- 

756 75618 Odsetki pozostałe 15,- 

900 90002 Odsetki od nieterminowych wpłat opłat  za odpady 3.300,- 

900 90002 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

9.000,- 

Ogółem planowane odsetki 88.515,00 

   

 

11. Podatek opłacany w formie karty podatkowej. 

 

    Przewidywane wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej ( pobierane przez US) - 

zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2018 roku  

w zł. 

Dział Rozdział Nazwa podatku Planowana wielkość 
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756 75601 Podatek opłacany w formie karty podatkowej 10.000,- 

756 75601 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku 

płaconego w formie karty podatkowej 

100,- 

Ogółem planowany podatek  10.100,- 

 

 

 

12. Opłata skarbowa. 

 

      Wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych na terenie gminy zasilają  bezpośrednio budżet 

gminy. Do budżetu na 2019 rok przyjęto przewidywane  wpływy z roku 2018 r. 

 

w zł. 

Dział Rozdział Nazwa opłaty Planowana wielkość 

756 75618 Opłata skarbowa 49.000,- 

Ogółem planowane dochody  49.000,- 

 

 

13. Opłata eksploatacyjna. 

 

Dochody z tego tytułu pochodzą z wnoszonych opłat eksploatacyjnych za  wydobywanie kopalin. 

Opłatami tymi obciążają się zakłady, które prowadzą wydobycie kopalin. 60% opłat z tego tytułu 

przekazywane jest  na konto budżetu  gminy. 

Zaplanowaną wielkość przyjęto  na podstawie szacowanego wykonania 2018 roku.     

w zł.     

Dział Rozdział Nazwa opłaty Planowana wielkość 

756 75618 Opłata eksploatacyjna 145.000,- 

Ogółem planowane dochody  145.000,- 

 

 

 

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 

     

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to: 

 

    1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

       Kalkulacja planowanych dochodów na 2019 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych wyliczona i podana została przez  Ministerstwo Rozwoju i 

Finansów w wg załącznika  do pisma  z dnia z dnia 12 października 2018 roku nr 

ST3.4750.41.2018 

 

     2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. 

        Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy  

Skarbowe. Wielkości przyjęte do budżetu na 2019 rok oszacowane zostały na podstawie  

przewidywanego wykonania za 2018 r.  

                  

Dział Rozdział Nazwa podatku Planowana wielkość 

 

756 

 

75621 

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

9.407.593,- 

 

756 

 

75621 

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób 

prawnych 

250.000,- 

Ogółem planowane dochody z tytułu udziałów gmin w podatku 

stanowiącym dochód budżetu państwa na 2019r. 

9.657.593,- 
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III. Dochody z majątku gminy. 

Do tej grupy zaliczamy wpływy z czynszów, sprzedaży składników majątkowych, opłaty z tytułu 

wieczystego użytkowania, odsetek. 

 

1. Wpływy ze sprzedaży przyłączy wodociągowych – dotyczy zrealizowanych inwestycji 

wodociągowych przez Gminę. Przyłącza stanowią własność właścicieli nieruchomości w 

związku z powyższym na podstawie zawieranych porozumień zwracane są poniesione wydatki 

na te przyłącza. Dochód stanowią podpisane umowy na przyłącza w miejscowości Kierżno, 

Milików, Gościszów  oraz Gierałtów. Do budżetu wyszacowano dochód  na podstawie 

przypisów należności wynikających z zawartych umów gdzie spłata odbywa się w ratach 

Przewidywany wpływ na 2019 rok wynosi: 2.200,00 zł. 

 

Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od tych należności w kwocie: 100,- zł.  

 

2. Dochody z czynszów oszacowane zostały na podstawie zawartych umów z dzierżawcami 

gruntów i obiektów gminnych – wynoszą: 82.000,-zł. oraz dochody z najmu i dzierżawy w 

jednostkach oświatowych (10.912,-zł.) 

 

3. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości z tytułu należnych rat (sprzedaż mienia gminnego na raty 

w latach poprzednich) oraz planowana sprzedaż mienia gminnego na podstawie 

zainteresowania kupnem nieruchomości gminnych, wykupów mieszkań  i oferowanych działek 

mieszkaniowych to szacowana 600.000 zł.  Ponadto w związku z planowanym zawarciem 

umowy ze SSEMP  SA w Kamiennej Górze na rok 2019r. dotyczącej sprzedaży gruntów 

posiadających status gruntów objętych zwolnieniem z podatku dochodowego, zaplanowano 

dodatkowy dochód ze sprzedaży w wysokości szacowanej prowizji dla SSE w wysokości 

617.000,00zł.  

 

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności 12.000,00 zł.  

 

5. Wieczyste użytkowanie – roczne opłaty wnoszone przez osoby, które posiadają nieruchomości 

oddane w wieczyste użytkowanie (naliczono wg zawartych umów) –    wynoszą 18.300,- zł.  

 

6. odsetki – zbywane na raty lokale mieszkalne i użytkowe płatne są wraz z oprocentowaniem, 

oraz od nieterminowych wpłat czynszu i wieczystego użytkowania planowane wpływy z tych 

tytułów winny wynieść 7.000,-zł.  

w zł. 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

Nazwa 

Planowana wielkość 

010 01010 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.200,- 

010 01010 Odsetki i koszty egzekucji 100,- 

700 70005 Dochody z najmu i dzierżawy 82.000,- 

 

 

700 

 

70005 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

 

1.217.000,- 
 

700 70005 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności 

12.000,- 

 

700 

 

70005 

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 

18.300,- 

 

700 

 

70005 

 

Odsetki oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

7.000,- 

801 80101 Dochody z najmu i dzierżawy 10.912,- 
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Ogółem planowane wpływy z tytułu gospodarowania mieniem 

gminnym na 2019 rok 

1.349.512,- 

 

IV. Pozostałe dochody 

     Do tej grupy dochodów zalicza się między innymi: 

    - czynsze łowieckie, usługi opiekuńcze, mandaty, różne dochody, odsetki bankowe od środków 

gromadzonych na rachunkach bankowych. 

                 w zł.  

 

Dział 

 

Rozdział 

 

Nazwa dochodów 

Planowana  

Wielkość 

1 2 3 4 

020 02001 Czynsze łowieckie 3.500,00 

750 75011 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w 

związku z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej 

50,00 

 

750 

 

75023 

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach 

bankowych 

50.000,00 

750 75023 Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 

750 75023 Wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 

z umów 

10.000,00 

754 75416 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 

fizycznych oraz zwrot kosztów egzekucji 

1.000,00 

25,00 

801 80101 Wpływy z różnych opłat – za legitymacje szkolne w 

szkołach podstawowych,  różnych opłat oraz 

wpływy z różnych dochodów,  

23.236,- 

851 85117 Odsetki od udzielonej pożyczki 100,- 

852 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5% 

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

10,- 

852 85115 Wpływy z różnych dochodów – zwroty dodatków 

mieszkaniowych 

300,- 

852 85219 Ośrodki pomocy społecznej- odsetki i zwroty 

kosztów egzekucyjnych 

90,- 

855 85502 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w 

związku z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej (skorygowane doszacowanej wartości 

wpływów) 

40.000,- 

900 90001 10% wpływów z tytułu opłat za usługi wodne z 

tytułu zmniejszenia naturalnej retencji 

terenowej, zgodnie z ustawą Prawo Wodne, (w 

90% stanowią przychód Wód Polskich). 

80,- 

900 90019 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 32.000,- 

 

Ogółem pozostałe dochody na 2019 rok 

161.391,- 

 

 

V. Subwencje 

       Zgodnie z pismem Ministerstwo Rozwoju i Finansów  wg załącznika  do pisma  z dnia 12 

października 2018 roku nr ST3.4750.41.2018. przyjęto do budżetu  wielkości planowane subwencji 

ogólnej na 2019 rok. 

 

Planowana subwencja składa się z następujących części:     

           w zł 
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Dział 

 

Rozdział 

 

Subwencja ogólna  

Planowana 

wielkość               

 

758 

 

75801 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

12.645.798,- 

 

758 

 

75807  

 

Część wyrównawcza 

 

1.369.961,- 

 

758 

 

75831 

 

Część  równoważąca  subwencji ogólnej dla gmin 

 

246.797,- 

 

Ogółem planowane subwencje na 2019r.  

 

14.262.556,- 

 

 

VI. Dotacje celowe 

 

Planowane dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa: 

- na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami,  

- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej, 

- na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego dnia 22 października 2018 r. nr pisma 

FB.BP.3110.211.2018.KSz,  Krajowego Biura Wyborczego  z dnia  22 października 2018 r. Nr 

pisma DJG-3113-3/18, wyliczeń własnych dla dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 

1.403,00 zł na 1 dziecko w wieku do 5 lat uczęszczające do przedszkoli z terenu Gminy 

Nowogrodziec (278 dzieci w tym w oddziałach przedszkolnych 37 i przedszkolach 241).   

          

                             w zł. 

 

Dział 

 

Rozdział 

 

§ 

 

Dotacja 

Planowana 

wielkość 

 

710 

 

71035 

 

2020 

 

Cmentarze 
2.500,- 

 

750 

 

75011 

 

2010 

 

Urzędy Wojewódzkie 
117.188,- 

 

751 

 

75101 

 

2010 

Urzędy nacz. organów władzy państwowej 

Aktualizacja stałego rejestru wyborców 
3.031,- 

752 75212 2010 Pozostałe wydatki obronne 300,- 

 

754 

 

75414 

 

2010 

 

Obrona cywilna 
1.000,- 

801 80103 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 51.911,- 

801 80104 2030 Przedszkola 338.123,- 

852 85213 2030 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków 

stałych  
24.300,- 

852 85214 2030 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

101.300,- 

 

852 85216 2030 Zasiłki stałe  188.000,- 

 

852 

 

85219 

 

2030 

 

Ośrodki pomocy społecznej 
236.200,- 

852 85230 2030 Dożywianie 167.000,- 

855 85501 2060 Świadczenia wychowawcze 8.378.000,- 

855 85502 2010 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz 

składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

5.199.000,- 

855 85504 2010 Wspieranie rodziny 481.000,- 
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855 85513 2010 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne os świadczeń 

pielęgnacyjnych 
55.900,- 

 

Ogółem planowane dotacje 
 

15.344.753,- 

 

 

VII.  Środki zewnętrzne  

1. Uzyskano dofinansowanie dla zadania  „przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. 

Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i 

zagospodarowaniem terenu”, na podstawie uchwały nr 3942/V/17 Zarządu 

Województwa dolnośląskiego z dnia 20-06-2017 r. w sprawie wyboru projektów w 

trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego  2014-

2020 dla Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1. 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną- konkursy horyzontalne- nabór na OSI 

(RPDS.06.01.01-IŻ.00-02-163/16) oraz umowy z dnia 16-05-2018 r. w kwocie 

łącznej 1.522.473,62 zł. w tym dla roku przewidywane wpływy w roku 2018 – 

297.309,15 zł. (w tym; bieżące 1.870,00 zł. i majątkowe 295.439,15 zł.) i w roku 

2019 – 1.225.164,47 zł. ( w tym bieżące – 4.250,00 zł. i majątkowe 1.220.914,47 zł.) 

2. 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. Szacowane 

wpływy roku 2018 – 1.299.205,40 zł. (w tym bieżące 38.763,06 zł. i majątkowe – 

1.260.442,34 zł.).  

3. Uzyskano dofinansowanie  dla projektu „Szkoły Marzeń” na podstawie umowy nr 

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) w latach 

2017-2019 w tym, szacowane wykonanie w  roku 2018 w kwocie 121.397,94 zł. i w 

roku 2019 -51.397,94 zł.  

4. Uzyskano dofinansowanie  dla projektu „Szkoły Przyszłości” na podstawie umowy 

nr RPDS.10.02.01-02.0058/18-00 z dnia 16-11-2018r. 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) w latach 

2019-2020 w tym, szacowane wykonanie dochodów w  roku 2019 - 43.308,10 zł.  

5. Uzyskano dofinansowanie dla zadania  „przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. 

Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”,, na podstawie 

uchwały nr 4143/V/17 Zarządu Województwa dolnośląskiego z dnia 26-07-2017 r. 

w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa 
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Dolnośląskiego  2014-2020 dla Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 

Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną- konkursy horyzontalne- 

nabór na OSI (RPDS.06.01.01-IŻ.00-02-166/16) w tym na potrzeby utworzenia 

Domu Pomocy Specjalistycznej na podstawie umowy RPDS.06.01.01-02-0021/17-

00 z dnia 13-02-2018 r. w kwocie 829.306,66 zł. , których wpływ planuje się w roku 

2019 oraz dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej na podstawie umowy 

RPODS.06.01.01-02-0022/17-00 z dnia 31-01-2018 r. w kwocie 1.177.598,51 zł., 

których wpływ do budżetu zaplanowano w roku 2019 w tym; dochody bieżące – 

4.250,00 zł. i majątkowe – 1.173.348,51 zł.  

6. Uzyskano dofinansowanie dla zadania  „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. 

Kościuszki w Nowogrodźcu”, na podstawie umowy nr RPDS.06.03.01-02-0018/17-

00 o dofinansowanie projektu   ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 dla 

Działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  Poddziałania 6.3.1. 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkursy horyzontalne z dnia 26-07-

2018 r. w kwocie łącznej 3.119.043,50 zł.  w tym planowane wpływy roku 2018 -

971.642,64 zł.  i 2.147.400,86 zł. w roku 2019 (w tym bieżące – 43.290,00 zł. i 

majątkowe – 2.104.110,86 zł.) 

7. Uzyskano środki  z tytułu umowy o finansowanie mikroprojektów Funduszu w 

Euroregionie Nysa realizowanego w ramach programu INTERREG Czechy-Polska 

2014-2020 dla mikroprojektu  p.n. „Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – 

wspólna podróż w czasie” „Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i 

kulturowych” dla zadania „Renowacja części klasztoru w Nowogrodźcu” na 

podstawie umowy z dnia 16-08-2017r. Zadanie realizowano w roku 2018. 

Szacowany wpływ dochodów w roku 2019 -  na łączną kwotę 109.046,78 zł. w tym 

(środki unijne – 97.568,18 zł. oraz budżetu państwa – 11.478,60 zł).  

 

Łącznie wpływy ze środków unijnych  zaplanowane na 2019 to kwota 5.583.223,32 

zł.  

 
Uzyskane również dofinansowanie na:  

 na realizację zadania „Budowy budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne”  w kwocie 

493.111,00 zł. z tytułu umowy o dofinansowanie w ramach wsparcia finansowego z 

Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa nr BS17-04079 z dnia 11-08-

2017r.). Szacowane wpływy roku 2018 – 445.182,62 zł. a roku 2019 -47.928,38 zł.   

 

 

 

Planowane wydatki na 2019 rok 

 

Planowane wydatki na 2019  rok  ogółem wynoszą 73.780.207,70zł. i zostały podzielone na dwie 

grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe. 

 

- wydatki bieżące to kwota  56.093.174,31,-zł  ( co stanowi 76,02 %  ogólnych wydatków) 

- wydatki majątkowe to       17.687.033,39,-zł  (co stanowi 23,97 % ogólnych wydatków) 

 

 

I.  Wydatki bieżące 

Zaplanowane środki na wydatki bieżące to: 
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1. Wynagrodzenia osobowe i  bezosobowe ,  pochodne od wynagrodzeń (składki na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  w kwocie 21.972.295,- zł.  (39,17% wydatków 

bieżących). 

 

2. Dotacje  na zadania bieżące – 3.307.970,- zł (5,90% wydatków bieżących). 

 

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  - wydatki kierowane bezpośrednio lub pośrednio do 

osób fizycznych – 15.732.964,- zł (28,05% wydatków bieżących), 

 

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 

i 3 – 136.262,34 zł. (0,24% wydatków bieżących). 

 

5. Wydatki na obsługę długu publicznego –1.020.000,- zł (1,82% wydatków bieżących), 

 

6. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 13.923.682,97 zł. 

(24,82% wydatków bieżących).  

 

Ad. 1 

-wynagrodzenia –obejmują wynagrodzenia osobowe  i bezosobowe pracowników,  dodatkowe 

wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia  społeczne  i 

Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. 

  

Wydatki obejmują jednostki budżetowe gminy i tak: 

melioracje wodne 400,00

drogi gminne 400,00

zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego 15 000,00

Urząd Gminy +UW ZOSZ oraz usługi w ramch promocji i tłumaczy w ramach

partnerstw Gminy                                                         4 911 852,00

urzędy nacz.org władzy                                                       1 831,00

Straże pożarne 27 990,00

Straż Miejska 175 993,00

szkoły podstawowe 9 081 846,00

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 365 855,00

przedszkola 2 047 774,00

gimnazja 1 199 706,00

organizacja specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych 338 836,00

organizacja specjalnej nauki dla dzieci w szkołach podstawowych 1 028 928,00

organizacja specjalnej nauki dla dzieci w oddziałach gimnazjalnych 38 941,00

pozostała działalność w ramach oświaty i wychowania 5 026,00

przeciwdziałanie alkoholizmowi   i zwalczania narkomanii                                      84 190,00

pomoc społeczna 1 211 300,00

świetlice szkolne                                                                   396 621,00

rodzina 754 760,00

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 241 380,00

utrzymanie obiektów sportowych – Orlik 43 666,00

 

Ad. 2 

Dotacje – 3.086.585,00 zł. 

 

1.1.  Dotacja podmiotowa  dla instytucji kultury jakim jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w  
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 Nowogrodźcu planowana jest w wysokości                                                                    2.537.000,- zł, 

   w tym: 

 

  a/na utrzymanie Bibliotek zaplanowano dotację w wysokości;                                  344.000,-zł     

   -  wynagrodzenia z pochodnymi – 254.000,- 

   -  wydatki pozostałe w tym bieżące remonty -90.000,-zł. 

 

   b/dla Centrum Kultury (działalność statutowa) zaplanowana została 

      dotacja w wysokości                                                                                        2.193.000,-zł, 

      z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 736.000,-zł. 

- pozostałe wydatki bieżące w tym remonty - 257.000,-zł   

- pozostała kwota dotacji w kwocie 1.200.000,00 zł.  przeznaczona będzie na: 

organizację imprez kulturalnych,  organizację imprez sportowych i drużyn, utrzymanie 

zespołów śpiewaczych, organizacja turniejów szachowych, nagrody dla sołectw i 

zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów, utrzymanie orkiestry dętej, 

rozpoczęcie działalności Domu Kultury „Muza”. 

 

1.2. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty: 

  a/ dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Skrzaty” w Czernej    w wysokości  149.195,-zł, 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej z tytułu prowadzenia 

 przedszkola na terenie Gminy.  

 

1.3. Dotacje celowe bieżące:  

 

a) wpłaty gminy na rzecz związku Gmin „Kwisa” - składka członkowska Gminy    15.290,- zł. 

 

b) dotacja celowa na dofinansowanie  wkładu własnego zadań dofinansowanych  

ze środków zewnętrznych dla ochotniczych straży pożarnych                                2.000,- zł.  

 

c) dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie  

      działalności przedszkoli   niepublicznych w innych miastach lub  gminach, 

      do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Nowogrodziec       225.100,-zł. 

      wg zapotrzebowania.    

 

d) dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego  oraz stowarzyszeń   

 na działania związane z przeciwdziałania   alkoholizmowi  w wysokości            48.900,-zł, 

 

e) dotacja celowa na utrzymanie schroniska dla osób bezdomnych w ramach  

porozumienia międzygminnego        30.000,- zł.  

 

f) wpłaty gminy na rzecz związku Gmin „Kwisa” - składka na utrzymanie 

 schroniska dla zwierząt                                                                                           99.385,- zł.  

 

g) dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji przez stowarzyszenia  

oraz organizacje pożytku publicznego  na  zadania w zakresie kultury  

fizycznej                                                                                                                 201.100,- zł.  

 

 

Ad. 3  Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki budżetu kierowane bezpośrednio lub 

pośrednio na rzecz osób fizycznych na podstawie odrębnych ustaw niebędące wynagrodzeniami za 

świadczoną pracę – 16.959.053,00 zł. Są to: 

           w zł. 

- diety Radnych 158.195,- 

-  wydatki na rzecz osób fizycznych w Urzędzie i ZOSZ (ekwiwalenty, okulary) 25.500,- 
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- diety sołtysów 81.900,- 

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych dla OSP 50.000,- 

- ekwiwalenty dla Straży Miejskiej  4.600,- 

- różne ekwiwalenty w oświacie  w tym dodatki wiejskie  stypendia dla uczniów,  633.209,- 

- ekwiwalenty na rzecz osób fizycznych i wypłaty świadczeń ramach pomocy 

społecznej  

1.162.000- 

- wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej 

(dodatki w ramach świetlic szkolnych oraz stypendia socjalne i naukowe) 

79.520,- 

Rodzina – świadczenia wychowawcze w tym program 500+ i inne świadczenia 

rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

13.538.040,- 

 

 

Ad. 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 

3 to: 

a) „przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką 

budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu”, z 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  w tym zaplanowano wydatki bieżące na 

promocję projektu w kwocie 6.150.00 zł.   

b) Środki zaplanowane  dla projektu „Szkoły Marzeń” na realizację równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji (projekt realizowany w partnerstwie przez SP 

Nowogrodziec, Gierałtów i Wykroty) w kwocie 51.397,94 zł.  

c) zaplanowano wydatki dla projektu „Szkoły Przyszłości” na podstawie umowy nr 

RPDS.10.02.01-02.0058/18-00 z dnia 16-11-2018r. 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 przez  SP 

Nowa Wieś, SP Czerna i SP Gościszów) w latach 2019-2020 w tym, w roku 2019 - 

43.308,10 zł. 

d) zaplanowano wydatki dla zadania  „przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. 

Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu” z dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla 

Województwa Dolnośląskiego  wydatki bieżące na promocję projektu w tym w 

dziale 851 w kwocie – 5.418,15 zł. i w dziale 852 -5.418,15 zł.   

e) zapanowano wydatki dla zadania  „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w 

Nowogrodźcu”, na podstawie umowy nr RPDS.06.03.01-02-0018/17-00 o 

dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO dla Województwa w tym bieżące – 24.570,00 zł.  
 

 

Ad. 5 Obsługa długu publicznego 1.020.000,- zł.  w tym:  odsetki od skarbowych papierów 

wartościowych (obligacje), od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz prowizja od emisji obligacji. 

 

Ad. 6 

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe w tym Urząd planowane są w 

wysokości  13.923.682,97 zł i przeznaczone są na: 

            w zł. 

- Remonty przepustów 30.000,- 

- Składki na Spółki Wodne 1.090,00,- 

- Izby Rolnicze – udział w wysokości 2% od planowanych wpływów 20.000,- 
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z podatku rolnego                                                                                                                   

- Opłata roczna za odrolnienie gruntów pod salę gimnastyczną w 

Gierałtowie 

1.551,- 

- Utrzymanie wiat przystankowych oraz wykonywanie analizy 

sytuacji rynkowej w zakresie regulowanego przewozu osób, 

27.500,-  

- Opłaty za wmontowane urządzenia w pasach dróg wojewódzkich i 

powiatowych 

161,- 

- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych 

(bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, oznakowanie  zimowe 

utrzymanie dróg, koszenie poboczy, opłaty za korzystanie z 

przejazdów kolejowych na drogach gminnych,                                                                                                      

671.519,20 

- bieżące utrzymanie sieci światłowodowych – dzierżawa łączy i 

opłaty telekomunikacyjne 

26.400,- 

- Pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym 

ZGKiM 

1.000,- 

- wyceny, podziały działek, szacunki, inwentaryzacje, usługi 

geodezyjne, ogłoszenia prasowe, utrzymanie  i remont budynku po 

SP w Godzieszowie (w tym Fundusz sołecki) oraz utrzymanie 

innych budynków gminnych,  oraz po remizach w Milikowie i 

Godzieszowie, zakup energii, prowizja dla spółki Skarbu państwa 

SSEMP w Kamiennej Górze za sprzedaż gruntów na terenie SSE , 

wypisy i wyrysy 

700.753,70 

- podatek od mienia Gminy – drogi wewnętrzne 968.500,- 

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości budżetu państwa 1.140,- 

- udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych                                       116.955,- 

- opłaty za czynsze mieszkaniowe za osoby, które mają eksmisję 

- a gmina nie zapewniła mieszkań socjalnych oraz dopłata do czynszu 

w lokalach socjalnych  w wys. 50 %                                                                                       

5.700,- 

-       zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 200.000,- 

- bieżące utrzymanie cmentarza wojennego   -  zadanie zlecone 2.500,- 

- Przygotowanie dokumentów strategicznych: Plany rozwoju, 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Nowogrodziec, Program 

opieki nad zabytkami, Studium wykonalności i wypełnianie 

wniosków aplikacyjnych 

35.000,- 

- wydatki na utrzymanie Rady Gminy  ( podróże służbowe, napoje, 

kasety, papier, opłaty telekomunikacyjne) 

19.000,- 

- bieżące utrzymanie urzędu gminy                                                                                           

(opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe,  środki czystości, 

szkolenia pracowników, delegacje, opłaty bankowe, ubezpieczenia 

majątku,  czasopisma, publikacje, paliwo i części do samochodu,  

usługi zdrowotne, energia, co, woda, bieżące remonty,  dostęp do 

sieci internetowej, czynsze, zakup akcesoriów komputerowych, 

programów i licencji,   zakup mebli, ZFŚS, czynsze, koszty 

postępowania sądowego  itp.  

1.053.785,- 

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - materiały 

promocyjne oraz usługi w zakresie promocji (prasa, telewizja, 

nagrody okolicznościowe, przygotowanie oferty inwestycyjnej  

96.600,- 

- koszty bieżące Zakładu Obsługi Szkół 138.864,- 

- pozostała działalność  w tym: 

- składki na rzecz Związku Gmin KWISA 

- składki na EUROREGION   Nysa 

- składki na  stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”  

- składka na Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie  Forum 

Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”,  

82.000,- 
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- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych  RP 

- koszty związane z spotkaniami w ramach partnerstwa z Gminą 

Srbac  oraz powiatem Przemyślany 

- zakup materiałów i wyposażenia w USC 1.200,- 

- zakup materiałów związanych z obsługą zadań z zakresu obrony 

narodowej 

300,- 

- zakup materiałów dla Policji 3.000,- 

- ochotnicze straże pożarne                                                                                                         

(delegacje, materiały i wyposażenie, części zamienne do 

samochodów, paliwo, ubezpieczenia, bieżące remonty  

szkolenia, badania, energia, itp.) 

197.086,- 

- obrona cywilna -zakup materiałów                                                                                        1.000,- 

- straż miejska            

(utrzymanie samochodu, pozostałe wydatki bieżące, zakup 

umundurowania, czynsz za pomieszczenie)                    

19.930,- 

- zarządzenia kryzysowe  

– zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego (plandeki, 

płaszcze, gumowce), wydatki na rozmowy telefoniczne  

2.500,- 

- rezerwy celowe i ogólne w tym: 

 

a/ rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki    210.208,25zł 

 

b/ rezerwa celowa   1.119.100,- zł.  w tym: 

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych 

w tym odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń  i urlopy 

zdrowotne  -800.000,- 

- na nagrody Burmistrza dla  nauczycieli  32.800,- 

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 7.000,- 

- na wydatki bieżące związane z utworzeniem jednostki budżetowej 

Dom Pomocy Społecznej  – 100.000,- 

- celowa na zarządzanie kryzysowe  (podstawa: art. 26 ust. 4 ustawy     

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym -179.300,- 

zł. 

1.329.308,25 

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświaty w tym: 

-szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne  gimnazjalne przy 

szkołach  podstawowych,  przedszkole, i pozostała działalność   

(delegacje,  materiały i wyposażenia, energia elektryczna, cieplna, 

woda, bieżące remonty, opłaty bankowe, telefoniczne), 

2.180.866,- 

- dowożenie uczniów do szkół 538.180,- 

- szkolenia nauczycieli   70.121,- 

- wydatki związane z narkomanią – ulotki informacyjne   5.200,- 

- wydatki związane z profilaktyką i zwalczaniem patologii  społecznej                               

na działalność  informacyjno –konsultacyjną i  pomoc 

psychologiczną dla uzależnionych ,  realizacja programu 

profilaktyki w szkołach, prowadzenie świetlic środowiskowych, 

zakup materiałów i wyposażenia, (czasopisma, broszury), usług 

pozostałych (czynsze, opłaty telef., pocztowe,) 

128.010- 

- pomoc społeczna – pozostałe wydatki                                                                   

a/ ośrodki wsparcia (dom dziennego pobytu) – 61.016,- 

b/ składki na ubezpieczenia zdrowotne -30.600,- 

c/ zasiłki  okresowe i pomoc w naturze - 355.000,- 

d/utrzymanie ośrodka  - 255.790,- 

e/usługi opiekuńcze  50.000 

f/wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi – 19.200,-                                                                                                         

771.606,- 
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- utrzymanie świetlic ( pozostałe wydatki), 50.027,- 

- wydatki związane z organizacja wypoczynku zimowego 

 i letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  i 

gimnazjów                                 

55.000,- 

- pomoc materialna dla uczniów ( stypendia  motywacyjne)                                                             3.700,- 

- rodzina – pozostałe wydatki w tym; 

a/ świadczenia wychowawcze – koszty obsługi programu – 17.450,- 

b/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki emerytalne i rentowe – 50.068,- 

c/wspieranie rodziny -ZFŚS dla asystenta rodziny oraz badania 

lekarskie -3.738,- 

d/ opłaty za dzieci z Gminy Nowogrodziec, przebywające w 

rodzinach zastępczych – 240.000,- 

e/ składki na ubezpieczenia zdrowotne -55.900,- 

 

367.156,- 

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

- (zrzut wód odpadowych)    

700,- 

- realizacja Systemu Gospodarki odpadami w Gminie w tym; 

pokrycie kosztów opłat dla ZGiUK w Lubaniu, koszty transportu 

oraz koszty obsługi systemu 

2.463.700,- 

- bieżące utrzymanie czystości w mieście i gminie                                                      

(sprzątanie miasta, usuwanie padłych zwierząt, porzuconych 

samochodów) 

128.130,- 

- bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie     166.000,- 

- monitorowanie powietrza atmosferycznego – zakup czujnika i 

koszty obsługi 

2.952,- 

- zakup karmy dla bezdomnych kotów oraz koszty opieki 

weterynaryjnej 

3.350,- 

- oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                   

(energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia 

ulicznego, dzierżawa słupów, opłaty dystrybucyjne) 

932.500,- 

- monitoring składowiska i likwidacja dzikich wysypisk 20.000,- 

- utrzymanie placów zabaw, zadania Funduszu sołeckiego,  65.557,02 

- wydatki  bieżące w ośrodków kultury i świetlic wiejskich  oraz 

wydatki w zakresie kultury w ramach funduszy sołeckich                                                       

32.700,- 

- ochrona pomników przyrody  5.000,- 

- wydatki na bieżący utrzymanie (obiektów sportowych z terenu 

Gminy)  w tym: 

-  na utrzymanie „Orlika”   - 23.584,-    

- Fundusz sołecki – 6.000,80 

-  stadion miejski w Nowogrodźcu  ( nawożenie, koszenie murawy, 

opłaty za usługi komunalne,  energię, wodę oraz  bieżące naprawy) 

46.300,- 

- utrzymanie obiektów sportowych – 93.000,- 

 

168.884,80 

 

 

II. Wydatki majątkowe 

 

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 17.687.033,39 zł. i przeznaczone są na: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w Gminie w kwocie 14.935.033,39zł. w tym 

współfinansowane ze środków unijnych w kwocie 11.031.476,35 zł.   

- objecie udziałów –2.752.000 zł.  
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Poniżej  opisano wydatki majątkowe zgodnie z klasyfikacją budżetową.  

 

1. Rolnictwo i łowiectwo - 100 000,00: 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka  nr 307/1 w Parzycach w 

ramach składanych wniosków o dofinansowanie- 100.000,00zł. 

 

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -2.752.000,00 zł: 

 Objęcie udziałów w spółce HYDRO-TECH. -  2 752 000,00 zł. z przeznaczeniem 

na aport do spółki w której gmina posiada 100% udziałów. Środki przeznaczone na 

realizację zadania „gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Nowogrodzie” w tym na 

spłatę rat  pożyczki z WFOŚiGW, która stanowiła część wkładu własnego na zadanie 

oraz na  wkład własny związany z realizacją inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową 

w Gminie Nowogrodziec w II etapie w ramach wydatków niekwalifikowanych oraz 

rozbudowę sieci w ramach środków własnych. 

 

3. Transport i łączność - 387.000,- zł.  

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2283D relacji Gierałtów-Czerna II etap - 95.000,00 

zł.  w formie dotacji dla powiatu bolesławieckiego, 

 modernizacja drogi powiatowej nr 2281D relacji Parzyce-Kierżno II etap – 105.000,00 

zł. w formie dotacji dla powiatu bolesławieckiego, 

 Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowa, Sosnowa i Osikowa w Nowogrodźcu 

97.000,00 zł.  

 Przebudowa drogi gminnej w Wykrotach ul. Parkowa działka nr 942,952 i 956  - 

90 000,00zł.  

 

4. Gospodarka mieszkaniowa - 3.334.192,00 zł.  

 Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne  - 3.650,00zł. zadanie 

współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 

 Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku byłej SP w Godzieszowie – 2 przyłącza 

2.742,- zł. 

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

komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu – w tym z 

dofinansowania 711.506,141 zł. (środki z dotacji w ramach RPO), oraz 2.235.298,86 zł. 

w ramach projektu i 200.995,00 zł. poza projektem na pierwsze wyposażenie obiektu. 

 Zakup działki nr 247/4 obręb 3 w Nowogrodźcu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 

180.000,- zł.  

 

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.680,80 zł.  

 Fundusz sołecki w Wykrotach - siłownia zewnętrzna  - 12.680,80 zł.   

 Fundusz sołecki Czerna - zakup sprzętu dla OSP Czerna (pompa, system ładowania 

akumulatorów) – 17.000,- zł.  

 

6. Różne rozliczenia - 200 000,00 

 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 200 000,00 zł.  

 

7. Oświata i wychowanie – 18.750,- zł.  

 Fundusz sołecki Zebrzydowa - Zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej 

zlokalizowanej przy przedszkolu oraz stadionie sportowym w Zebrzydowej-18.750,- zł.  

 

8. Ochrona zdrowia – 3.804.480,00 zł.  

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

zagospodarowaniem terenu – środki z dotacji w ramach RPO na utworzenie Domu 

Opieki Specjalistycznej i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej - 295.658,86 zł.  oraz 
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własne 3.047.621,14 zł. oraz dotacja dla SPZOZ na pierwsze wyposażenie w kwocie 

299.000,- zł.   

 Dotacja dla SPZOZ w Nowogrodźcu -wymiana pokrycia dachowego Wiejskiego 

Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej - 90 000,00 zł.  

 Termomodernizacja  budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu - 72.200,00 zł.  

 

9. Pomoc społeczna -3.991.720,00 zł.  

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

zagospodarowaniem terenu – środki z dotacji w ramach RPO na utworzenie Domu 

Pomocy Społecznej 529.083,63 zł. oraz własne 3.027.636,37 zł. w ramach projektu 

oraz na pierwsze wyposażenie poza projektem w kwocie 275.000 zł.   

 Termomodernizacja  budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu -160.000,-zł.  

 

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -2.264.962,59 zł.  

 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i Kolejowej w 

Nowogrodźcu – etap II – 500.000,- zł.  

 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec - 500.000,00 zł. w ramach 

przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia w Gminie Nowogrodziec”, 

 Fundusz sołecki Kierżno - doposażenie wiaty rekreacyjnej poprzez wyłożenie podłoża 

kostką brukową i umeblowanie – 14.180,- zł. 

 Fundusz sołecki Nowa Wieś - urządzenie siłowni zewnętrznej 10.000,00 zł. 

 Fundusz sołecki Nowa Wieś - oświetlenie altany i siłowni – 14.931,24 zł.  

 Fundusz sołecki Parzyce - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 41.180,- zł.  

 Projekt „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”, na podstawie 

umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego w tym wydatki z 

dofinansowania – 588.856,54 zł. oraz środki własne 595.814,81 zł.  

 

11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -764.371,00 zł. 

 Budowa przyłącza kanalizacyjnego Zebrzydowa 52 – 1.371,- zł.   

 Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 

Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną – 300.000,- zł.  

 Fundusz sołecki Czerna - zakup sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej – 13.000,- 

zł. 

 renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu  - 

450.000,- zł.  (zadanie znajdujące się na liście wybranych do dofinansowania w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  -  Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie) 

 

12. Kultura fizyczna -39.877,- zł.  

 Fundusz sołecki Zebrzydowa - Zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej 

zlokalizowanej przy przedszkolu oraz stadionie sportowym w Zebrzydowej  - 18.750,- 

zł.  

 Fundusz sołecki Zabłocie - doposażenie wiaty rekreacyjnej poprzez wyłożenie podłoża 

kostką brukową i umeblowanie  - 21.127,- zł.  

 

W załączeniu do niniejszych objaśnień  -  informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i 

wydatków budżetu za 2018 rok, zgodnie z uchwałą  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Gminy Nowogrodziec. 

   

       
Sporządziła: 

Irena Johna-Rudko 
27-11-2018 rok 


