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Załącznik nr 1.  

do Zarządzenia nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

 z realizacji budżetu za 2015 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowogrodziec, marzec 2016 rok 
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 Burmistrz Nowogrodźca, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające 

zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o przebiegu wykonania budżetu za 2015 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 2013 roku poz. 885). 

 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 2015 roku zamykał się następującymi 

kwotami: 

- po stronie dochodów     -   37.867.149,00 zł.  

- po stronie wydatków     -   41.807.149,00 zł. 

  Deficyt  3.940.000,00 zł. 

 

Na przestrzeni  roku 2015 roku, budżet gminy uległ  zwiększeniu o łączną kwotę: 

- dochody   o   2.554.319,97  zł. 

- wydatki    o   4.104.319,97  zł. 

 

 

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami: 

 

I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

 

1. Nr VI/27/2015 z dnia  09 lutego 2015 roku  

 -     zwiększono  dochody  o          59.356,00  zł                             

 -     zwiększono wydatki    o          59.356,00  zł  

 
2. 

 
Nr VIII/40/15  z dnia 27 marca 2015 roku 

 

 -     zwiększono dochody   o           37.580,00 zł                         

 -     zwiększono  wydatki   o           37.580,00 zł  

   
3. Nr IX/54/15 z dnia 23 kwietnia 2015 roku  

 -    zwiększono  dochody   o           16.260,01 zł  

 -    zwiększono wydatki     o           16.260,01 zł  

   
4. Nr X/64/15 z dnia 02 czerwca 2015 roku  

 -    zwiększono   dochody   o        605.957,00 zł  

 -    zwiększono  wydatki     o        605.957,00 zł  

   
5.  Nr XI/69/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku  

 -    zwiększono  wydatki     o    1.305.000,00  zł 

 
 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Nr XIII/82/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku 

-    zwiększono  dochody     o        37.298,00  zł 

-    zwiększono wydatki       o        37.298,00  zł 
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7. 

 

 

 

8.   

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

Nr XV/93/15 z dnia 30 września 2015 roku 

-    zwiększono  dochody    o        44.547,00  zł 

-    zwiększono wydatki      o      289.547,00  zł 

 

Nr XVI/99/15 z dnia 22 października 2015  

roku 

-    zwiększono dochody      o     644.793,00  zł 

-    zwiększono  wydatki      o     644.793,00  zł 

 

Nr XVII/110/15 z dnia 09 listopada 2015  roku 

-    zwiększono dochody      o     120.000,00  zł 

-    zwiększono  wydatki      o     120.000,00  zł 

 

Nr XVIII/123/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku 

-     zwiększono dochody     o       83.700,00  zł 

-     zwiększono wydatki      o       83.700,00  zł 

 

Nr XIX/129/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku 

-    zmniejszono  dochody     o       90.000,00 zł 

-    zmniejszono  wydatki       o      90.000,00 zł 

 

 

 

II. Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca 

 

1. Nr 19/2015 z dnia 10  lutego  2015 roku  
 -     zwiększono dochody  o            330,00 zł.                  

 -     zwiększono wydatki   o            330,00 zł. 

 
2. 

 
Nr 40/2015 z dnia  30 marca 2015 roku 

 -     zwiększono dochody  o       24.429,00  zł.                        

 -     zwiększono wydatki   o       24.429,00  zł. 

 
3. 

 
Nr 45/2015 z dnia  09 kwietnia 2015 roku  

 -     zwiększono dochody  o     50.000,00   zł.                      

 -     zwiększono wydatki    o    50.000,00   zł. 

  
4. Nr 52/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku 
 -     zwiększono dochody   o         5.347,00 zł.                        

 -     zwiększono wydatki    o         5.347,00 zł. 

  
5 Nr  54/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku  
 -     zwiększono dochody   o     238.624,89 zł.                   

 -     zwiększono wydatki    o     238.624,89 zł. 

  
6. Nr 59/2015 z dnia 12 maja 2015  roku  
 -     zwiększono dochody   o       15.280,00 zł.                  

 -     zwiększono wydatki    o       15.280,00 zł. 

  
7. Nr 64/2015 z dnia 21 maja 2015 roku  
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 -     zwiększono dochody   o      15.280,00 zł.                   

 -     zwiększono wydatki    o      15.280,00 zł. 

  
8. Nr 79/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku 
 -     zwiększono dochody   o       93.624,44 zł.                

 -     zwiększono wydatki    o       93.624,44 zł. 

  
9. Nr 81/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku 
 -     zwiększono dochody   o       39.000,00  zł                      

 -     zwiększono wydatki    o       39.000,00  zł 

  

10 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

Nr 91/2015 z dnia 17 lipca 2015 

-     zwiększono  dochody  o    24.750,00   zł 

-     zwiększono wydatki    o    24.750,00   zł 

 

Nr 93/2015 z dnia 29 lipca 2015 

-     zwiększono dochody   o    50.034,00   zł 

-     zwiększono wydatki    o    50.034,00   zł 

 

Nr 111/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku  

-     zwiększono dochody   o    23.600,00   zł 

-     zwiększono wydatki    o    23.600,00   zł  

 

Nr 118/2015 z dnia 02 września 2015 roku 

-    zwiększono dochody   o     20.594,00  zł 

-    zwiększono wydatki   o      20.594,00  zł 

 

Nr 141/2015 z dnia 05 października 2015 roku  

-    zwiększono dochody   o     45.472,00    zł 

-    zwiększono wydatki    o     45.472,00   zł 

 

Nr 149/2015 z dnia 23 października 2015  r 

-   zwiększono  dochody    o    406.813,63  zł 

-   zwiększono   wydatki    o    406.813,63  zł 

 

Nr 159/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku 

-   zmniejszono  dochody  o           275,00   zł 

-   zmniejszono   wydatki  o           275,00   zł 

 

Nr 164/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku 

-   zmniejszono dochody   o       31.262,00  zł 

-   zmniejszono wydatki    o      31.262,00  zł. 

 

Nr 169/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku 

-  zmniejszono dochody    o       26.813,00  zł 

-  zmniejszono  wydatki    o       26.813,00  zł 

  
Plan po zmianach na  koniec roku 2015 wynosi: 

 

-  po stronie dochodów                        40.421.468,97  zł    

   w  tym:  dochody bieżące                 36.872.053,96  zł 

                 dochody majątkowe             3.549.415,01  zł. 
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-  po stronie  wydatków                       45.911.468,97  zł 

   w tym:   wydatki bieżące                  36.012.306,47  zł 

                 wydatki majątkowe              9.899.162,50  zł 

 
Deficyt  5.490.000,00  zł. 

 

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2015 rok  przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie

Plan pierwotny 

w zł

Plan po 

zmianach

Wykonanie na 31-

12-2015 rok

A Planowane dochody 37 867 149,00 40 421 468,97 39 697 570,14

B Planowane wydatki 41 807 149,00 45 911 468,97 43 499 216,97

C Nadwyżka/deficyt (A-B) -3 940 000,00 -5 490 000,00 -3 801 646,83

D Finansowanie (D1+D2-D3) 3 940 000,00 5 490 000,00 5 502 842,05

D1
Przychody ze sprzedaży 

papierów wartościowych
3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

D2
wolne środki o których mowa w 

art. 217. ust.2 pkt 6
2 800 000,00 4 350 000,00 4 362 842,05

D3 Rozchody - spłata kredytów 1 860 000,00 1 860 000,00 1 860 000,00  
 

Plan pierwotny zamykał się deficytem w kwocie 3.940.000,00 zł. Został on zwiększony w 

ciągu roku do kwoty 4.350.000,00 zł. Zwiększono plan przychodów o dodatkowe wolne środki do 

łącznej kwoty 5.490.000,00 zł.  W wyniku realizacji dochodów i wydatków, rok zakończył się  

deficytem w kwocie 3.801.646,83 zł.  W I półroczu wyemitowano zaplanowane obligacje w kwocie 

3.000.000,00 zł. oraz spłacono ratę pożyczki, ostatnią ratę kredytu zaciągniętego w 2011 roku oraz 

wykupiono obligacje w kwocie 1.000.000zł.   

 

 

I.  DOCHODY 

 

Plan dochodów budżetowych w 2014 roku, został zrealizowany w kwocie 39.697.570,14 zł. (w 

roku 2014 - 39.187.388,31 zł. co stanowi  1,30% przyrostu,  w roku 2013 - 38.303.594,85 zł. co 

stanowi 2,3% przyrostu  a w roku 2012 - 37.890.619,81zł.  – przyrost  o 1,10%), co stanowi 98,21%  

planowanych dochodów. Dochody bieżące zostały realizowane w kwocie 37.086.761,50 zł. (100,58% 

planu) a dochody majątkowe w kwocie 2.610.808,64 zł. (73,56% planu).  Rok do roku nastąpił wzrost 

dochodów bieżących o 546.540,11 zł.  a majątkowych mniej o 36.358,28 zł.   

Szczegółowe  wykonanie dochodów budżetowych  wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.  

 

W ramach dochodów bieżących największe wykonanie procentowe nastąpiło w udziałach w 

podatku dochodowym od osób prawnych- 198,48%. W udziałach w podatku dochodowym od osób 

fizycznych również nastąpiło przekroczenie planowanej kwoty o 0,87%. Niewiele powyżej planu 

wykonane są dochody własne. Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w 26,30% ze względu na 

brak oferenta mimo ogłoszonego przetargu na sprzedaż działek na terenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  a inne dochody bieżące w 87,37%. 

Poniżej zestawienie wykonania dochodów w podziale na najważniejsze grupy dochodów w 

odniesieniu do planowanych dochodów. 
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L.P. Wyszczególnienie

Plan po 

zmianach w zł.

Wykonanie za 

2015 w zł.

Wykonanie za 

2015 w %

1

Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i 

Urzędy Skarbowe 11 511 977,00 11 588 219,14 100,66%

2 Subwencje 13 169 762,00 13 169 762,00 100,00%

3

Udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 5 875 823,00 5 927 007,00 100,87%

4

Udziały w podatku dochodowym od osób 

prawnych 110 000,00 218 322,56 198,48%

5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 895 298,96 4 890 383,63 99,90%

6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej 8 700,00 8 700,00 100,00%

7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 1 267 860,00 1 241 463,21 97,92%

8 Inne dochody bieżące 52 633,00 45 987,96 87,37%

9 Środki na inwestycje zewnętrzne 1 981 307,00 1 959 701,38 98,91%

10 Pozostałe o charakterze inwestycyjnym 325 960,01 326 598,56 100,20%

11 Dochody ze sprzedaży majątku Gminy 1 222 148,00 321 424,70 26,30%

Razem 40 421 468,97 39 697 570,14 98,21%

 

 
Poniżej wykres zmian głównych składników dochodów w latach  2011, 2012,  2013, 2014 i 2015: 
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Największy dochód dla gminy stanowią subwencje 33,18% całości dochodów roku 2015 (w 

roku 2014 – 33,57%,  w roku 2013 - 39,66%  a w  2012- 41,54%). Jednak kwoty te w ostatnich dwóch 

latach zmalały; 

 

2011 2012 2013 2014 2015

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

subwencja 

wyrównawcza 2 187 217,00 2 984 978,00 2 812 052,00 1 170 184,00 1 107 390,00

subwencja 

równoważąca 412 165,00 450 616,00 515 407,00 458 637,00 395 377,00

Razem 14 905 364,00 15 741 576,00 15 191 803,00 13 155 925,00 13 169 762,00  
 

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

wskaźnik ten wynosi 93,03% -więc nie otrzymujemy tej części subwencji). Nastąpił  wzrost subwencji 

oświatowej w roku 2015 w stosunku do roku 2014 o 139.891,00 zł.  (w roku 2014 - spadek rok do roku 

o 337.240,00 zł. Subwencja równoważąca jest niższa rok do roku o 63.260,00zł.  i niższa w stosunku 

do  roku 2013 o 120.030 zł.  

 

Rośnie znaczenie dochodów własnych Gminy, które w roku 2015 stanowią 29,19% całości 

dochodów Gminy ( w roku 2014- 30,93%, w roku 2013- 27,94% a w 2012-28,41%). Zalicza się do 

nich  podatki i opłaty lokalne oraz dochody realizowane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. 

Uzależnione są głównie od wielkości stawek podatkowych i opłat funkcjonujących na terenie Gminy. 

W roku 2014 wskaźnik struktury tych dochodów jest najwyższy w związku z funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami w Gminie  przez cały rok oraz dochód jednorazowy z tytułu zwrotu podatku 

VAT za lata poprzednie.  Od kilku lat nie ma wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych. 

 

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowią 14,93% dochodów gminy (w 

roku 2014- 12,83%,  w roku 2013- 11,45% a w 2012- 9,91%). Są większe w stosunku do roku 2014 o 

kwotę 900.137 zł  

 

Pozostałe pozycje dochodów bieżących to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej – stanowiące 12,32% ( w roku 2014 – 12,10% w roku 2013-12,33%, w roku 

2012- 12,44%). Natomiast struktura dotacji na zadania własne rośnie i wynosi w roku 2015 – 3,13%,  

2014 – 3,23%, w 2013 – 2,62% a w 2012- 2,16%, na co znaczący wpływ ma dotacja na wychowanie 

przedszkolne.  

 

Dochody majątkowe stanowią  6,57% dochodów ogółem. Największą kwotę  w roku 2015 

stanowią środki zewnętrzne 4,94% całości dochodów. Kwota ta jest większa rok do roku o 682.197,52 

zł.   

 

 

Poniżej struktura dochodów dla roku 2015:  
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Na wielkość dochodów należnych Gminie wpływ ma wielkość zaległości w podatkach i innych 

opłatach. Łącznie zaległości wzrosły w stosunku do początku roku o 750.424,25 zł.  

W poniższej tabeli przedstawiono występujące zaległości wg stanu na koniec roku 2015: 
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Największe  zaległości 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 457.664,25 zł.  

 

Drugi największy wzrost zaległości rok do roku dotyczy podatku od nieruchomości od osób 

prawnych – o 373.126,78 zł, dotyczący głównie 2 firm w tym jednej rodzimej, borykającej się z 

problemami finansowymi oraz jednej z  terenu SSE, dotyczącej sprawy przypisanej należności, 

rozpatrywanej obecnie przed NSA.  

Wyszczególnienie

Zaległości na 01-01-

2015 w zł.

Zaległości na 31-12-

2015 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: 1 690 681,13 2 063 555,30 372 874,17

Podatek od nieruchomości 1 686 140,72 2 059 267,50 373 126,78

Podatek rolny 4 521,81 3 897,20 -624,61

Podatek leśny 8,00 4,00 -4,00

Podatek od środków transportowych 10,60 386,60 376,00

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 

od osób fizycznych w tym: 467 818,19 383 701,94 -84 116,25

Podatek od nieruchomości 269 005,92 223 517,80 -45 488,12

Podatek rolny 156 517,90 138 010,98 -18 506,92

Podatek leśny 1 177,13 1 136,99 -40,14

Podatek od środków transportowych 20 195,40 19 354,80 -840,60

Podatek od spadków i darowizn 19 689,29 619,00 -19 070,29

Opłata od posiadania psów 40,00 0,00 -40,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 192,55 1 062,37 -130,18

Pozostałe w tym: 2 315 868,91 2 777 535,24 461 666,33

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 9 679,40 7 599,40 -2 080,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (oprócz należności 

po ZGKiM) 31 888,32 33 245,49 1 357,17

Należności po ZGKIM (czynsz wywóz nieczystości) 316 482,69 267 129,24 -49 353,45

Wodociągi 44 470,28 38 868,00 -5 602,28

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 

opłacany w formie karty podatkowej 0,00 19 053,55 19 053,55
wpływy z innych lokalnych opłat w tym za wydanie 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za korzystanie z 

przystanków autobusowych, oraz za zajęcie pasa drogowego 2 301,85 662,61 -1 639,24

wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie 

odpadami 270 594,75 312 061,40 41 466,65

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

Państwa 0,00 261,00 261,00

Zwrot nieprawidłowo wykorzystanych dotacji przez 

stowarzyszenia (należnośc główna wraz z odsetkami) 4 797,96 5 336,64 538,68

Świadczenia alimentacyjne 1 635 653,66 2 093 317,91 457 664,25

Razem 4 474 368,23 5 224 792,48 750 424,25
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Wzrost zaległości nastąpił również w opłatach za gospodarowanie odpadami o kwotę 41.466,65 

zł.  oraz z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 

19.053.55 zł.    

Dużą pozycją w zaległościach stanowią należności wymagalne od najemców lokali 

czynszowych, przejęte 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.  

Nieznacznie spadły kwoty zaległości w podatkach od osób fizycznych, z tytułu opłat za 

wodociągi, należności po ZGKiM oraz realizowany przez Urzędy Skarbowe podatek od działalności 

gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.   

 

Zaległości od osób prawnych to kwota 2.063.555,30 zł. w tym od nieruchomości  2.059.267,50 zł.  

Poniżej informacja dotycząca tych firm:.  

Liczba podatników 

kwota zaległości w 

podatku od nieruchomości ilość  rat treść

1 1 236 347,40 47 wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, ustanowiono hipotekę

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

1 69 372,00 30 zaległość za okres od 07/2013 do 12/2015  złożenie deklaracji 23.12.2015 r.

2 3 173,84 2 wystawiono upomnienia (zaległość za 2015 r.)

4 117,60 od 1 do 2 rat zaległości stanowią kwoty poniżej 100 zł.

9 2 059 267,50

 

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

fizycznych w podziale na miejscowości: 

 

Lp. Sołectwo

Zaległości na 

01.01.2015 

Zaległości na 

31.12.2015

+ wzrost

- zmniej.

Zaległości na 

01.01.2015 Zaległości na 31.12.2015

+ wzrost

- zmniej. 

1 Czerna 30 228,60 29 643,83 -584,77 174,00 3 441,00 3 267,00

2 Gierałtów 44 242,34 49 793,09 5 550,75 3 652,00 7 224,00 3 572,00

3 Godzieszów 8 337,62 6 345,32 -1 992,30 0,00 0,00 0,00

4 Gościszów 64 617,24 30 049,31 -34 567,93 2 089,00 349,00 -1 740,00

5 Kierżno 110 066,02 65 600,92 -44 465,10 0,00 0,00 0,00

6 Milików 31 664,22 51 872,76 20 208,54 615,00 145,00 -470,00

7 Nowa Wieś 21 456,69 13 671,54 -7 785,15 0,00 0,00 0,00

8 Nowogrodziec 53 495,11 51 354,05 -2 141,06 8 212,40 8 195,80 -16,60

9 Parzyce 18 295,67 21 274,78 2 979,11 3 369,00 0,00 -3 369,00

10 Wykroty 25 325,46 22 530,21 -2 795,25 0,00 0,00 0,00

11 Zagajnik 1 620,30 1 592,30 -28,00 0,00 0,00 0,00

12 Zabłocie 4 952,91 4 497,11 -455,80 0,00 0,00 0,00

13 Zebrzydowa 12 398,77 14 440,55 2 041,78 2 084,00 0,00 -2 084,00

426 700,95 362 665,77 -64 035,18 20 195,40 19 354,80 -840,60

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

Ogółem :

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

fizycznych wystąpił w miejscowości Milików o 20.208,54  zł.  – w związku z przypisem 1 większej  

należności na koniec roku (płatność na początku roku) oraz mniejsze wzrosty w miejscowościach 

Gierałtów, Parzyce i Zebrzydowa. Największy spadek zaległości wystąpił w miejscowości Kierżno na 

skutek odpisu podatku oraz w miejscowości Gościszów w związku z skutecznymi czynnościami 
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egzekucyjnymi wobec kilku podatników z większymi zaległościami oraz płatności dokonane przez 

spadkobiorców oraz na skutek obrotu nieruchomościami.    

 

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

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

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

nieruchomości  od osób fizycznych od początku 2011 r.  

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

podziale na miejscowości. Największe przyrosty procentowe zaległości dotyczą miejscowości Kierżno  

i Parzyce 135%. Najmniejsze przyrosty zaległości wystąpiły w Zagajniku a spadek zaległości w 

miejscowości Czerna o 33% i Gościszów o 1%.  

Lp. Sołectwo

zaległości na 

01.01.2015

zaległości na dzień 

31.12.2015 r. *

+ wzrost

- zmniej.

(+) wzrost           (-) 

zmniejszenia        w 

%

1 Czerna 29 454,20 19 836,38 -9 617,82 67%

2 Gierałtów 18 856,47 24 663,13 5 806,66 131%

3 Godzieszów 9 172,40 10 914,00 1 741,60 119%

4 Gościszów 21 797,90 21 525,65 -272,25 99%

5 Kierżno 7 943,00 10 728,40 2 785,40 135%

6 Milików 21 346,80 25 444,34 4 097,54 119%

7 Nowa Wieś 12 375,60 16 011,30 3 635,70 129%

8 Nowogrodziec 64 118,04 75 952,60 11 834,56 118%

9 Parzyce 16 060,60 21 609,10 5 548,50 135%

10 Wykroty 34 396,46 42 076,18 7 679,72 122%

11 Zagajnik 3 692,98 4 141,02 448,04 112%

12 Zabłocie 3 706,00 4 860,40 1 154,40 131%

13 Zebrzydowa 27 674,30 34 298,90 6 624,60 124%

270 594,75 312 061,40 41 466,65 115%Ogółem :

Opłata za gospodarowanie odpadami
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W celu egzekwowania należności podatkowych w 2015 roku wystawiono 1265 tytułów 

wykonawczych  w tym 692 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, wysłano 3068 upomnień  w 

tym 1809  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz 92 wezwań do zapłaty.  W celu 

zabezpieczenia należności,  ustanowiono 9 hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników.    

 

Upomnienia i tytuły wykonawcze są wystawiane systematycznie i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W celu egzekucji należności z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego  składane są 

wnioski do Sądu Rejonowego w Bolesławcu o wydanie nakazu zapłaty. Tytuły wykonawcze opatrzone 

klauzulą wykonalności na bieżąco są wysyłane do Komornika Sadowego celem dalszej egzekucji. 

Skierowano jeden wniosek o egzekucję z nieruchomości dotyczący przyłącza wodociągowego oraz 

zobowiązania pieniężnego- postępowanie w toku. Z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano dwa 

nakazy zapłaty. 

Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie grona spadkobierców: poprzez poszukiwanie 

członków rodzin, ustalenie stanu faktycznego posiadania nieruchomości. Dokonano wpisu nowych 

właścicieli w księgach wieczystych w 4 sprawach.  

Na bieżąco prowadzona jest korespondencja z organami egzekucyjnymi dotycząca aktualizacji stanu 

zaległości dłużników oraz informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Aktualizacji 

dokonano w 527 tytułach wykonawczych. Do organu egzekucyjnego  skierowano  ok.40 zapytań 

dotyczących egzekucji. 

 

 W związku z trudną sytuacją ekonomiczną podatników (braku pracy, problemów zdrowotnych, 

strat materialnych oraz ogólnie trudnej sytuacji materialnej) udzielono ulg w formie odroczeń płatności 

oraz zaniechania poboru podatku  na podstawie art 67 Ordynacji podatkowej. 

 

Ogólna kwota udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń  w podatkach lokalnych w  2015 r., 

wynosi: 1.713.695,74 zł. w tym: 

umorzenie zaległości 

podatkowych 

rozłożenie na raty 

odroczenie 

terminy 

1 w podatku rolnym 7 093,00 7 093,00

2 w podatku od nieruchomosci 1 700 633,74 1 678 249,74 22 127,00 257,00

3

w podatku od środków 

transportowych 0,00 0,00

4 w podatku leśnym 65,00 65,00

5 umorzenie odsetek 5 904,00 5 904,00

Razem 1 713 695,74 1 678 249,74 35 189,00 257,00

Skutki decyzji wydanych przez organ 

Kwota udzielonych ulg i 

zwonień , odroczeń i umorzeń 

Ogółem  za  2015 

rok 

w tym  skutki 

udzielonych ulg i 

zwolnień 2015 rok  

 

Ponadto umorzono należności: 

- mandaty karne – 3.350,00 zł.  

- przyłącza wodociągowe – 341,13 zł. 

- czynsze po zlikwidowanym ZGKiM – 21.104,61 zł.  

- za odpady komunalne  - 1.264,00 zł. + odsetki 71,80 zł.  

- wieczyste użytkowanie – 214,91 zł.  

- czynsz dzierżawny – 40,47 zł. 

- podatek od posiadania psa – 40,00 zł.  

 

Umorzenia w formie decyzji podatkowych oraz rozłożenie na raty to łącznie kwota 35.446,00 

zł.  (w roku 2014 - 37.237,38zł. w roku 2013 - 104.842,30 zł, w roku 2012- 147.573,03 zł. ). Kwota 

1.678.249,74zł. to zwolnienia podatkowe na mocy uchwały w sprawie stawki podatku od 

nieruchomości, która zwalnia między innymi budynki, budowle i grunty związane z zaopatrzeniem w 

wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, oraz składowaniem odpadów stałych oraz  na mocy  
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Uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 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 – ulgi za lata 

poprzednie. W roku 2015 przyjęto, iż Uchwała z 2012, uchylająca pomoc publiczną, obowiązuje 

wszystkich przedsiębiorców mimo  nadal toczących się postępowań podatkowych indywidualnych oraz   

postępowania przed NSA związanego z zaskarżeniem części zapisów uchwały z 2012 roku.   

 

Skutki obniżania górnych stawek podatków w roku 2015 wynoszą 1.888.564,00 a w roku poprzednim 

2.045.493,05 zł.  W stosunku do roku 2006 kwota ulg dla mieszkańców i firm w Gminie Nowogrodziec 

na skutek obniżania górnych stawek podatkowych wzrosła o (1.888.564/ 1 097 631,64) 72%. 
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II WYDATKI 

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok zostały wykonane w kwocie 

43.499.216,97  zł. co stanowi 94,75% planowanych wydatków  (w roku 2014- 93,42%, w roku 2013 – 

91,07%, w  2012- 92,02%).  Wydatki majątkowe  stanowią kwotę 9.831.426,70 zł. co stanowi 99,32% 

planu.   

L.P. Wyszczególnienie

Plan po zmianach 

w zł

Wykonanie za 

2015  w zł

Wykonanie za 

2015 w %

I Wydatki bieżące w tym: 36 012 306,47 33 667 790,27 93,49%

1 wydatki jednostek budżetowych w tym: 28 039 914,24 25 866 986,95 92,25%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 839 062,28 17 058 636,38 95,63%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 10 200 851,96 8 808 350,57 86,35%

2 dotacje na zadania bieżące 1 625 690,00 1 583 654,25 97,41%

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 917 902,23 5 796 391,91 97,95%

4

Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3 1 300,00 1 300,00 100,00%

5 obsługa długu 427 500,00 419 457,16 98,12%

II Wydatki majątkowe 9 899 162,50 9 831 426,70 99,32%

1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 8 699 162,50 8 631 426,70 99,22%
-  na programy finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3 72 933,00 72 933,00 100,00%

2

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00%

Razem 45 911 468,97 43 499 216,97 94,75%  
 

      

Poniżej wykres zmian w najważniejszych grupach wydatków w ostatnich 5 latach: 
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W przypadku wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wzrost w latach poprzednich 

wynika głównie z podwyżek dla nauczycieli,  z konieczności realizacji zadań statutowych np.  

dotyczących systemu gospodarowania odpadami w związku z czym są to nowe czynności, które 

zwiększają zatrudnienie a tym samym koszty wynagrodzeń, z zmiany organizacji pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi w szkołach i przedszkolach.  

Wzrost wydatków związanych z realizacją zadań statutowych głównie wynika z wykonywania 

nowego zadania - realizacji systemu gospodarowania odpadami od połowy roku 2013 (w roku 2013 – 

517 tys. zł a w 2014 – 1690 tys. zł. 2015 – 1918 tys. zł.) oraz różnych zadań remontowych.  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to przede wszystkim wydatki na diety, ekwiwalenty dla 

strażaków, świadczenia na rzecz pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 

stypendia dla uczniów oraz największe - świadczenia społeczne wypłacane przez pomoc społeczną, 

które maleją z roku na rok a w ostatnim okresie rok do roku spadły o 130 tys. zł.  

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 2011-2015.  

 

Udział wynagrodzeń wraz z pochodnymi w całości wydatków wzrastał do roku 2013. W roku 

2014 nastąpił spadek z 44,07% do 39,87% a w roku 2015 do 39,22%. 

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

budżetowych z 18,17% do 22,08% w roku 2014. W roku 2015 nastąpił spadek do 20,25%. Wzrosty 

powyższych wydatków wynikają z zadań nałożonych na Gminę,  związanych z  utrzymaniem obiektów 

gminnych, infrastruktury ich remontów oraz szczególnie systemu gospodarowania odpadami oraz z 

tytułu jednorazowych zakupów czy usług w tym remontowych.  

W roku 2015 udział dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące Gminy wynosi 

3,64%. W pozycji tej znajdują się dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na 

zadania z zakresu sportu i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych 

znajdujących się na terenie naszej Gminy oraz w ramach porozumień w innymi Gminami dla 

przedszkoli poza terenem naszej Gminy w związku z korzystaniem dzieci z Gminy Nowogrodziec z 

przedszkoli poza Gminą Nowogrodziec oraz na zadania Gminnego Centrum Kultury i Sportu. 

Udział świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosi 13,33% w całości wydatków roku 2015. 

Świadczenia te systematycznie spadają, głównie w pomocy społecznej (kryterium dochodowe dla 

świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz pomocy społecznej nie wzrasta od kilku lat, przez co 

coraz mniej osób kwalifikuje się do otrzymywania tych świadczeń). 

Udział wydatków na obsługę długu wynosi 0,96% w całości wydatków Gminy w roku 2015. 

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

roku 2015 wynosi – 19,68%. I jest to najwyższa wartość od kilku lat. Większe możliwości 

inwestycyjne były możliwe w związku z emisją obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł. oraz 

wolnym środkom z rozliczenia lat ubiegłych.  

Środki unijne na inwestycje uzależnione są od podpisanych umów o dofinansowanie 

projektów. W roku 2015  nie ogłoszono wielu naborów.  

Wydatki na objęcie udziałów w spółkach dotyczy 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 2015 – 2,76%.         

 

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 2015 roku na inwestycje, które nie wygasły z upływem roku 2014 

wykorzystane zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 4a.   
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Struktura wydatków budżetu w latach 2011-2015

wynagrodzeniaz pochodnymi wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych
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inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne na programy unijne

objęcie udziałów do spółek prawa handlowego
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Realizacja  wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 

 

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 

 

Wydatki bieżące: 

 dotacje do województwa na udrożnienie cieków wodnych –dotacja na konserwację cieku 

wodnego Czerna Wielka, 

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

zł. – wykonano konserwacje rowów melioracji szczegółowej, 

 zawarto umowy na wykonanie kosztorysów i przedmiarów na przebudowę przepustów 

oraz wykonano remonty przepustów w miejscowościach: Milików dz. nr 596 (fi 600), 

Czerna dz. nr 659 (fi 600), Zebrzydowa dz. nr 768 (fi 600), - realizacja w ramach umowy– 

kwota 14 591,49 zł. oraz Milików dz. nr 570 (fi 600), 2 przepusty w miejscowości 

Gierałtów dz. nr 525 (fi 600) – kwota 19 800,00 zł. 

 składki na rzecz spółek wodnych za rowy melioracyjne będące własnością Gminy – 968,80 

zł, 

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

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

21.256,00 zł. 

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

zakresu administracji rządowej w wysokości 429.304,95 zł. (wydano 415 szt. decyzji) oraz 

koszty realizacji tego zadania – 8.586,10zł.  

Łączne wydatki bieżące to kwota – 515.007,34 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

 1) Przebudowa drogi gminnej w Nowogrodźcu działka nr 194, 103 obr. 3 – w ramach zadania 

wykonano przebudowę drogi o długości 0,853 km oraz szerokości jezdni ok. 3,0 m. 

Nawierzchnię wykonano z mieszanki mineralno- bitumicznej – 2711,0 m2. Zadanie 

dofinansowane z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego (Były FOGR) w kwocie 177 450,00 zł. 

Do 31.12.2015 r. na realizację zadania poniesiono następujące wydatki: 

 Koszty  dokumentacji technicznej- 13 530,00 zł 

 Koszty robót budowlanych- 327 611,24 zł 

 Koszty nadzoru inwestorskiego- 4 428,00 zł 

 Koszty pozostałe- 365,31 zł 

Łączne wydatki majątkowe  – 345.934,55 zł. 

 

Razem w dziele 010 wydatkowano 860.941,89 zł.   

 

 

2. Dział – 150  - Przetwórstwo Przemysłowe 

Wydatki bieżące: 

 Dotacje do stowarzyszeń na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy , rozwój 

przedsiębiorczości, działalności szkoleniowej i informacyjnej- nie wydatkowano środków.  

 

 

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

Wydatki inwestycyjne: 

1) Aport w formie pieniężnej do spółki Hydro-Tech w kwocie 1.200.000,00 zł. – przekazano 

środki – zwiększono wkłady Gminy. 
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4. Dział 600 – Transport i łączność. 

Wydatki bieżące to: 

1) Wykonano naprawy wiat przystankowych – 17.205,54, 

2) wykonano analizy tras autobusowych -102,24 zł.,   

3) Montaż luster drogowych w Gościszowie - Fundusz sołecki Gościszów - zrealizowano zadanie 

dotyczące montażu 6 szt. luster drogowych na kwotę 3 777,00 zł. 

4) Remont drogi koło parku – Fundusz sołecki Gierałtów –wydatkowano 1.800,00zł.  

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

dokumentacja i wypisy z ew. gruntów): 

 regulacja włazów studni rewizyjnych na ul. Asnyka w Nowogrodźcu – 4 806,62 zł, 

 naprawa chodników w rejonie dróg gminnych przy ul. Klasztornej i Placu 

Wróblewskiego w Nowogrodźcu - 29 999,70 zł. 

 naprawy cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Nowogrodziec – 

43 935,60 zł. 

 dostawa tłucznia do miejscowości Gościszów,  Milików  i Nowogrodziec – 3 807,42 zł 

 dostawa tłucznia wraz z wbudowaniem w miejscowości Milików – 691,87 zł 

 ustawienie znaków drogowych w m. Wykroty (SSEMP) i Nowogrodziec – 1 946,36 zł 

 naprawa dróg tłuczniowych w m. Czerna – 28 983,41 zł 

 naprawa dróg gruntowych położonych w m. Nowa Wieś – 9 987,59 zł 

 remont dróg leżących w miejscowości Nowogrodziec – 61 996,43 zł 

 oznakowanie przejazdów kolejowych na terenie Gminy Nowogrodziec – 17 329,72 zł 

 ustawienie luster drogowych na terenie Gminy Nowogrodziec – szt. 1 -  2 390,87 zł 

 naprawa drogi w m. Wykroty ul. Mickiewicza – 22 921,05 zł 

 naprawa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościszów – 8 385,52 zł 

 naprawa obiektu mostowego w m. Czerna – 76 778,32 zł 

 wykonanie odwodnienia na drodze w m. Milików – 5 702,77 zł 

 utwardzenie pobocza w m. Gierałtów na dr. gminnej nr 103880D – 3 121,12 zł 

 remont drogi położonej na dz. nr 152 w m. Nowogrodziec obr. 4 – 64 671,19 zł 

 naprawa przepustu w m. Gierałtów – 11 141,34 zł 

 naprawa drogi wewnętrznej w m. Nowogrodziec – 12 619,80 zł 

 montaż 3 szt. progów zwalniających w m. Milików i Zabłocie – 7 260,70 zł 

 naprawa chodnika w m. Nowogrodziec – 2 337,00 zł 

 utwardzenie dwóch zjazdów z dróg gminnych – 5 854,80 zł 

 wypisy z rejestru gruntów – 13,50 zł 

 wznowienie granic – 3 000,00 zł 

 dokumentacja remontu placów postojowych – 7 011,00 zł  

Razem na remonty wydatkowano 496.221,80 zł. w tym na niewygasające z upływem roku 

2015, w kwocie 59.528,10zł. na utwardzenia placu przy ul. Kościelnej w Nowogrodźcu  - 

działka 251/61 obr. Nowogrodziec.   

6) zimowe utrzymanie dróg oraz za koszenie poboczy –62.696,53 zł 

7) Oznakowanie ulic – Fundusz sołecki Wykroty – wykonano zadanie i wydatkowano 7.833,72 zł.  

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

Łączne wydatki bieżące w dziale 600 to 589.853,79 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne drogowe: 

1) budowa chodnika w na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w  Nowogrodźcu ul. Strzelecka i ul. 

Kaolinowa - Gmina Nowogrodziec zrealizowała zadanie w ramach zastępstwa inwestorskiego na 

podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim z dni a 16.05.2014 roku w zakresie 

opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót, będącego zadaniem własnym 

Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa 

Dolnośląskiego od Gminy Nowogrodziec. Zadanie polegało na budowie chodnika z kostki 
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brukowej betonowej gr. 8 cm na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu na ulicy 

Strzeleckiej i Kaolinowej. Chodnik o szerokości 1,5 m ograniczony od strony zewnętrznej 

obrzeżem betonowym, natomiast od strony jezdni krawężnikiem betonowym posadowionym na 

ławie betonowej z oporem. Ponadto w ramach robót koniecznych wykonane zostały wykonane 

prace polegające na: cięciu nawierzchni bitumicznej, frezowaniu nawierzchni bitumicznej, 

mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy emulsją, ręcznym wyrównaniu 

istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, wykonaniu warstwy ścieralnej z 

mieszanki mineralno – bitumicznej. Wydatkowano 424.374,24 zł.  w tym z dofinansowania – 

212.187,12 zł.  

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D Gościszów – Ocice - dotacja w kwocie 250.000 zł. została 

przekazana dla Powiatu Bolesławieckiego – zadanie wykonano na odcinku 1100mb na działce 483 

obręb Gościszów. Środki w całości rozliczono, 

3) Przebudowa drogi gminnej ul. A.Asnyka oraz odcinek ul. Lipowej w Nowogrodźcu – w ramach 

zadania zrealizowano inwestycję polegająca na przebudowie drogi wraz z infrastrukturą drogową, 

chodnikami oraz parkingami o następujących parametrach: długość 812 mb, szerokość jezdni ok. 6 

m. Powierzchnia chodników i parkingów łącznie wynosi 2 950 m2. Została również przebudowana 

kanalizacja deszczowa i sanitarna.  W roku 2014 wykonano projekt budowlano – wykonawczy     

19 926,00 zł. a w roku 2015 poniesiono następujące wydatki: 

 koszty robót budowlanych -1 411 430,12 zł 

 koszty nadzoru inwestorskiego - 20 910,00 zł 

 koszty pozostałe - 730,62 zł 

Razem: 1 433.070,74 zł 

4) Przebudowa drogi gminnej – ul. Jodłowa w Nowogrodźcu i Milikowie – wykonano dokumentację – 

wydatkowano 17.835,00 zł. 

5) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej – do 

30 czerwca  2015 r. przekazano Województwu Dolnośląskiemu ostatnią transzę dotacji na 

realizację projektu. Kwota wypłaconej dotacji w 2015 r. wyniosła 54 483,00 - zgodnie z umową nr 

DT-W/2231/11 z dnia 03 października 2011 r. Województwo Dolnośląskie na początku każdego 

roku przedkłada Gminie Nowogrodziec dokumentację z opisem postępu realizacji projektu oraz 

rozliczeniem środków. 

Łącznie w dziale  600 wydatkowano środki w wysokości 2.769.616,77 w tym na zadania inwestycyjne  

- 2.179.762,98 zł.   

  

 

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

Wydatki bieżące wydatkowano: 

 nie poniesiono wydatków na spłaty zaległości po przejętym Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej w Nowogrodźcu,  

 zapłacono za energię elektryczną w budynku po byłej remizie OSP w Milikowie, - 71,82 

zł.  

 wykonano zadania z zakresu usług geodezyjnych, wycen, inwentaryzacji obiektów 

gminnych oraz innych wydatków związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych 

(głównie lokali komunalnych) – 37.225,18  zł. oraz na wycenę gruntów z wydatków 

niewygasających z upływem roku 2014 – 59.040,00 zł.  

 fundusz remontowy – udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 82.519,51 zł. Gmina 

opłaca fundusz remontowy we wspólnotach w których są lokale komunalne. 

 uregulowano należności za lokatorów do SM  w kwocie 3.497,20 zł.   

Łączne wydatki bieżące to kwota 123.313,71zł.   

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Nowogrodziec przy ul. Lubańskiej – zakupu 

dokonano w miesiącu lipcu, wydatkowano środki 304.556,80 zł.   
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2) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnej położonej w Gierałtowie na 

działce nr 211 – wykonano przyłącze i wydatkowano 1.144,00 zł.  

3) budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne – uaktualniono kosztorysy i specyfikację 

warunków zamówienia i wydatkowano 600,00 zł.  

4) wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych położonych w Nowogrodźcu 

na ul. Chrobrego 2 , ul. Słowackiego 5, w Milikowie nr 142 w Zebrzydowej 126, 164, 176 – 

wydatkowano środki które nie wygasają z upływem roku 2014w kwocie 6.864,00 zł.   

 

    Łącznie w dziale 700 wydatkowano 429.614,51 zł. w tym na zadania inwestycyjne  306.300,80zł.  

 

 

6.  Dział  710 Działalność usługowa. 

Wydatki bieżące: 

 wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań gminnej komisji 

architektoniczno – urbanistycznej – 600 zł,  

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce, rozpoczęto 

prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Nowogrodziec wydatkowano  - 23.400,80 zł.  

 wydatkowano środki na opłatę za dostęp do ewidencji gruntów – 3.600,00 zł. 

 wydatkowano środki na  uporządkowanie terenu cmentarza wojennego w ramach zadań 

zleconych oraz wykonano tablicę granitową z napisami – 8.700 zł, 

 ze środków niewygasających z upływem roku 2014 zapłacono na zamiany w planie 

zagospodarowania przestrzennego  w kwocie  - 9.840,00 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Lokalny program rewitalizacji dla Miasta Nowogrodziec, Program Opieki nad zabytkami, 

koncepcja zagospodarowania wschodniej części obszaru starego miasta – nie wydatkowano 

środków,  

2) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec –uzyskano dofinansowanie. 

Wykonano dokumentację i rozliczono. Środki z Funduszu Spójności nie wpłynęły w roku 2015 

– 18.450,00zł.  

3) Wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska – wydatkowano środki, które nie 

wygasają z upływem roku 2014 w kwocie 7.011,00 zł.  

 

Łącznie wydatkowano  w dziale  – 54.750,80 zł.   

 

 

7. Dział 750 – Administracja publiczna    
Wydatki bieżące: 

1) utrzymanie etatów urzędów wojewódzkich (zadanie zlecone) w kwocie 131.964,00 zł.  

 

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

130.052,64 zł.  

 

3) bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to;  

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

odprawy emerytalne, ZUS, FP, PFRON, wynagrodzenia inkasentów), 

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

regulaminem pracy), 

 wynagrodzenia bezosobowe – praca na zlecenie,   

 zakup materiałów  i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki, biuletyny, 

czasopisma, publikacje, paliwo, części zamienne, meble biurowe, pieczęcie, sprzęt 
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komputerowy, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  i urządzeń 

kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych itp.),  

 zakup energii, opłaty CO i za wodę, 

 zakup usług remontowych -bieżący remont kserokopiarek,  

 zakup usług zdrowotnych, 

 zakup usług pozostałych  w tym usługi pocztowe, introligatorskie, koszty systemu alarmowego, 

koszty obsługi bankowej i prawnej (w tym usługi firmy prawniczej w zakresie odzyskania 

części podatku VAT oraz w zakresie spraw podatku od nieruchomości dla SSE ), opłaty RTV, 

opłaty kominiarskie, za parkingi, wywóz nieczystości, przeglądy, gaśnice, usługa audytu 

wewnętrznego, oraz opłaty z tytułu dostępu do programów i licencji, aranżacja Sali Ślubów,  

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

internetowe, 

 tłumaczenia dokumentów  dla potrzeb Urzędu, 

 podróże służbowe krajowe i zagraniczne, 

 czynsze za budynki administracyjne (archiwum),  

 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 3745.323,74 zł.  

 

4) wydatki związane z promocją Gminy przeznaczone między innymi  na:  

 wynagrodzenia bezosobowe dla organisty koncerty organowe jako promocja gminy jako miasta 

kompozytora I. J Schnabla, umowa z instruktorem- kurs ikonograficzny – 9.212,41 zł.  

 materiały promocyjne – m.in.. Nagrody na konkursy, ceramika na nagrody związane z dniami 

gminy , Pieczenicą, Dożynkami, materiały promocyjne (smycze, widokówki, bryloki itp..) 

zakup książek Kuchnia Borów Dolnośląskich, zakup książki o Nowogrodźcu, zakup koszulek 

promocyjnych, zakup statuetek za promocję gm. Nowogrodziec, baner promujący na dni 

gminy,  

 usługi; druk informatora gminnego, usługi związane z plenerem i kursem ikonograficznym: 

noclegi i wyżywienie instruktora, obsługa medialna TV Łużyce, wykonanie statuetek za 

promocję gm. Nowogrodziec, wykonanie kalendarzy promocyjnych.  

 Ubezpieczenie delegacji (zespół Gościszowianki)promującej Gminę w Chorwacji w ramach 

promocji kultury polskiej w Chorwacji, Święta Valpowa oraz Kongresu Gospodarczego 

organizowanego przez ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu we współpracy z 

Gmina Valopwo. 

Łącznie na promocję wydatkowano  84.467,94 zł.   

 

5) pozostała działalność  to kwota  78.051,09 zł: 

 składki na rzecz Związku gmin „Kwisa” - 15.240,00zł. 

 diety sołtysów  - 7.809,00 zł. 

 zlecenie tłumaczenia wizyt w ramach współpracy z partnerską Gminą Srbac – 3.767,66 zł.  

 zakup materiałów związanych z wyjazdami delegacji do Gminy partnerskiej Srbac w Bośni i 

Hercegowinie  oraz na Ukrainę (wyżywienie, noclegi, paliwo) – 4.690,81 zł, 

 usługi m.in.. wykonanie medali dla delegacji z Srbac, usługi transportowe, usługi cateringowe – 

13.314,17 zł,  

 tłumaczenia dokumentów – 1660,20 zł, 

 koszty delegacji – 6.766,09 zł. , 
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 wpłata rat - składki członkowskie na Euroregion,  składka roczna członkowska dla LGD 

Partnerstwo Izerskie,  ubezpieczenie członków delegacji na wyjazd do partnerskiej Gminy 

Srbac (Zespół Ludowy Czernianki i przedstawiciele Rady Miejskiej) ,- 24.767,16 zł.  

 różnice kursowe wynikające z rozliczeń – 36,00zł.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) zakup samochodów służbowych  - zakupiono 2 samochody służbowe na potrzeby Urzędu. 

Wydatkowano 119.226,99 zł.   

Łącznie w dziale 750 wydatkowano 4.289.086,40 zł.   

 

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

sądownictwa 

 wydatkowano środki z dotacji na aktualizację spisów wyborców – wynagrodzenia bezosobowe 

oraz zakupy w kwocie 2.568,00 zł.  

 wydatkowano środki na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - środki z dotacji 

54.989,00 zł.  

 wydatkowano środki na wybory do Sejmu i Senatu - środki z dotacji 31.378,00 zł. 

 wydatkowano środki na referendum ogólnokrajowe - środki z dotacji 22.654,00 zł. 

     Razem w dziale 751 wydatkowano 111.589,00 zł.  

 

 

9. Dział 752 – Obrona narodowa  

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

 

 

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Wydatki bieżące: 

1) zakup laptopa i drukarek dla Policji – 3.375,00 zł.  

2) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym:  

 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty na udział w akcjach i szkoleniach), 

 wynagrodzenia bezosobowe – w tym umowy zlecenia na konserwację sprzętu OSP, 

 zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne,  oraz sprzęt ochronny dla 

strażaków),  

 zakup energii, opłaty, CO i za wodę, 

 zakup usług remontowych  w tym remont remizy OSP w Gościszowie,  

 zakup usług zdrowotnych, 

 zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy samochodów)  

 szkolenia, 

 różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków oraz samochodów strażackich) oraz opłaty 

za gospodarowanie odpadami. 

Łącznie wydatki bieżące OSP to 203.947,53 zł.   

 

3) obrona cywilna  

 zadanie zlecone – środki z dotacji  - zakupiono pilarkę spalinową na wyposażenie 

magazynu OC – 1.000,00 zł.      

 

4) utrzymanie Straży Miejskiej;   

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

emerytalne, ZUS, FP,  

 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie), 

 zakup materiałów  i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości,  paliwo, części 

zamienne),  

 zakup energii,  
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 zakup usług zdrowotnych, 

 zakup usług pozostałych w tym;  utrzymanie samochodu służbowego, 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz internetu, 

 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, 

 podróże służbowe krajowe, 

 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia, 

 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

 szkolenia, 

 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Łączne wydatki bieżące  Straży Miejskiej – 149.965,71 zł.    

 

5) wydatki na zarządzanie kryzysowe – wydatkowano środki na usługi z tytułu doładowań do 

telefonów – 377,48 zł.   

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynków OSP w Gierałtowie oraz  OSP w 

Gościszowie – wydatkowano 2.288,00zł.  

2) Dotacja celowa na zakup podstawowego średniego zestawu ratowniczego dla potrzeb 

działalności OSP Nowogrodziec – przekazano i rozliczono dotację  - 17.000,00 zł.  

Łącznie w dziale 754 wydatkowano z budżetu roku 2015 -377.953,72 zł. w tym na wydatki 

inwestycyjne 19.288,00 zł.   

 

 

11. Dział 757  - Obsługa długu publicznego. 

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

kredytów i pożyczki  -419.457,16 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, 

 dotacja podmiotowa dla Przedszkola niepublicznego w Czernej i w Gierałtowie, 

 bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, 

 dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych przekazane na podstawie porozumień: z Gminą 

Miejską Bolesławiec,  Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Węgliniec, Gminą Miejską Lubań,     

 utrzymanie gimnazjów,  

 koszty dowozu uczniów do szkół, 

 koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Szkół, 

 dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli, 

 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach o oddziałach przedszkolnych, 

 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, 

 wydatki związane z kosztami komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu 

zawodowego nauczycieli, 

 wynagrodzenie  bezosobowe w ramach projektu „Drogowskazy do sukcesu”, 

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

Łącznie w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano na wydatki bieżące kwotę  

15.743.816,14 zł.  

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

budżetowej w latach 2011-2015. Największe wydatki to szkoły podstawowe i gimnazja. W tych 

rozdziałach zauważalny jest spadek wydatków bieżących porównując obecny rok do poprzedniego. Na 
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powyższy spadek składa się wiele czynników. W roku 2013 zostały zapłacone składki ZUS za grudzień 

roku 2012 oraz w związku z lepszą płynnością na koniec 2013 również za grudzień 2013 roku. W 

związku z czym wydatki roku 2013 w szkołach podstawowych i gimnazjach były wyższe o około 200 

tys. zł.   
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 Ponadto spadek wydatków w roku 2014 w stosunku do roku 2013 wynika również  ze zmian 

organizacyjnych w tym z mniejszej ilości etatów, mniejszej liczby godzin ponadwymiarowych, 

zatrudniania nauczycieli na zastępstwo z niższym stopniem awansu zawodowego, mniejszej liczby 

nauczycieli po reorganizacji Szkoły Podstawowej w Filię Zespołu w Nowej Wsi. Stany nieczynne 

nauczycieli wypłacane były w I półroczu tylko za 2 miesiące (w I półroczu roku 2013 – pełne 

wynagrodzenia. W I półroczu 2015 natomiast zostały wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające 

wyższe niż w latach poprzednich o prawie 200 tys. zł. Ponadto w tym roku wydatki dotychczas 

występujące w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110 zostały wyodrębnione  do nowych rozdziałów 

80149 i 80150 (wyodrębniono finansowanie z subwencji dzieci niepełnosprawnych).  

 

Dla zobrazowania  poniżej przedstawiono  wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki 

oświatowe za lata 2011-2015.  
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Wykresy zawierają  tylko wydatki realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe w ramach 

przyznanych planów, w działach 801, 854 i w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu w dziale 926.  

Oprócz typowych wydatków bieżących poszczególne jednostki w niektórych latach dokonują 

jednorazowych zakupów, które w nieznacznym zakresie zaburzają informację o wydatkach bieżących. 

Szkoła SP Godzieszów od września 2012 nie ponosi wydatków z związku z jej likwidacją. Natomiast 

SP Zebrzydowa nie ponosi wydatków od września 2013 w związku z przekształceniem jej w Filię 

Zespołu Szkół w Nowej Wsi, w związku z czym wzrosły wydatki Zespołu Szkół w Nowej Wsi. Jednak 

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

 

Przedszkole Publiczne zrealizowało wydatki bieżące w kwocie 1.504.000 zł. więcej o 105.758,27 

zł. w stosunku do roku poprzedniego, w tym w rozdziale 80104 - 1.324.579,16 zł.   Pozostałe wydatki 

bieżące w tym rozdziale to dotacje do innych Gmin  129.560,87 zł. więcej o 43.338,02 zł. w roku 2014  

oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych w naszej Gminie w kwocie 135.042,07 zł. mniej o 5.225,91 

zł. w stosunku do roku 2014 (Przedszkole Niepubliczne w Gierałtowie nie funkcjonuje od września 

2015roku). 

 

W Gimnazjum w Nowogrodźcu dokonano wymiany okien w salach lekcyjnych, w związku z 

czym wydatkowano środki niewygasające z upływem roku 2014 w kwocie 42.500,00 zł. czyli 

wykonanie wydatków  w roku 2014 było wyższe o ten wydatek jednorazowy. 

Wzrost wydatków w SP w Nowogrodźcu również wynika z jednorazowych wydatków takich jak 

remont windy. Ponadto wzrost wydatków w każdej szkole wynika z dodatkowych środków z dotacji na 

wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki dla klas I, II i IV, co widać szczególnie w SP 

Nowogrodziec ze wzglądu na większą liczbę uczniów.  

 

Większość wydatków inwestycyjnych, inne wydatki związane z dowozem uczniów, 

dokształcaniem  nauczycieli, realizowane są przez Urząd i ZOSZ. Wspólnie prowadzony jest też 

projekt „Drogowskazy do sukcesu w Gminie Nowogrodziec” – w ramach umowy partnerskiej  POKL 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczny.  

 

  Funkcjonujący od 01 stycznia 2008 Zakład Obsługi Szkół, przejął zadania prowadzenia 

rachunkowości z jednostek oświatowych oraz z referatu oświaty Urzędu Miejskiego, wydatkował w 

roku  2015 roku 564.000 zł , w 2014 – 536.728,51 zł.   

 

Ze środków pozabudżetowych Gmina realizowała w ramach  Funduszu zadania z zakresu 

dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.  W 

załączeniu opis zadań realizowanych przez ZOSZ. 

 

 

Poniżej wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach oświatowych na jednego ucznia 

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

każdego ucznia, która wynosi (11.666.995,00 zł. /1447 uczniów z proporcjonalną częścią  subwencji 

oświatowej. Oprócz Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu, gdzie wydatki na ucznia są niższe niż 

kwota subwencji na dziecko, w pozostałych jednostkach wydatki są znacznie wyższe niż kwota 

subwencji.  

 

 



Strona 27 z36 

Poniżej wszystkie wydatki wykonane na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę 

Wychowawczą ujęte w załączniku 13a w roku 2015 i w latach poprzednich w podziale na źródła 

finansowania:   
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Wydatki te zawierają również wydatki inwestycyjne. Większe wydatki w latach 2014-2015 wynikają z 

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

źródłami (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu).   

 Poniżej wykres wydatków na oświatę ale po odjęciu dochodów i wydatków majątkowych.  

 

 

Wydatki inwestycyjne:  

 

1) Budowa Sali gimnastycznej w Wykrotach - zadanie realizowane na podstawie umowy przez 

Konsorcjum firm Zakład Usług Budowlanych Roman Krawiecki z Zaręby, GREGOR-BUD 

Zakład Budowlany Grzegorz Rychlicki z Radostowa Śr. i Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 

Handlowo- Budowlane ,,EVERBEST” z Zaręby. Wartość umowy: 1 950 000,00 zł. Do 31 

grudnia 2015 r. Wykonawca zrealizował 3 z 4 etapów budowy obejmujący: roboty rozbiórkowe 

i przygotowawcze, roboty ziemne, betonowanie i zbrojenie, roboty izolacyjne i murowe, roboty 

związane z elewacją przyziemia, konstrukcję dachu wraz z pokryciem dachowym, ślusarkę 

oraz stolarkę okienną i drzwiową. Łączna wartość wydatków do końca 2015 r. wyniosła: 

998.812,72 zł. Na wartość złożyły się wydatki  za roboty budowlane i nadzór inwestorski.  W 

roku 2015 Inwestor dokonał 2 odbiorów częściowych. Dofinansowanie w ramach Programów 

Ministra Sportu i Turystyki – 666 600,00 zł. w tym  466.600 w roku 2014  a 200.000,00 zł. – 

po zakończeniu zadania w roku 2016.  

 

2) Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie – w roku 2014 została 

podpisana z Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Axyo Sp. z o.o., Podgórzyn oraz FILIGRAN 

Sp. z o.o., Oleśnica umowa na roboty budowlane. Wartość umowy: 2 144 979,29 zł. W 2015 

roku na przedmiotową inwestycję poniesiono koszty związane z odrolnieniem gruntów oraz 

rozliczono etap robót budowlanych na łączną kwotę 563 085,54 zł wraz z kosztami nadzoru 

inwestorskiego, który pełni pan Mieczysław Bajda w wysokości 8 268,75 zł. Ponadto 

poniesiono koszty nadzoru autorskiego w wysokości 1771,20 zł. W wyniku prowadzenia robót 

budowlanych wyniknęły roboty konieczne do wykonania tj.:  
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 roboty ziemne tj.: wykopy liniowe i zasypywanie wykopów ziemią, 

 betonowanie i zbrojenie: podkłady betonowe, ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, 

ściany żelbetowe, przygotowanie i montaż zbrojenia, 

 roboty izolacyjne tj.: gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej, wykonanie 

izolacji przy użyciu masy bitumicznej. 

Wartość umowy wynosi 60 000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z  opłatami za 

odrolnienie gruntów rolnych na których prowadzona jest inwestycja 

Na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie” 

uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej w wysokości 660 000,00 

zł. W 2015 roku rozliczona została pierwsza transza dofinansowania w wysokości 550 000,00 

zł.  Umowne zakończenie robót budowlanych 30.01.2016 rok. Wydatkowano 1.000.000,00 zł. 

w tym 358.447,90 zł. wniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2015, Ponadto 

wydatkowano ze środków niewygasających z upływem roku 2014 627.862,76 zł.  

 

3) Przebudowa Filii Zespołu Szkół w Nowej Wsi w Zebrzydowej -  Zadanie realizowane na 

podstawie umowy nr ZP.272.17.2014 z dnia 12 listopada 2014 r. przez firmę Usługi 

Ogólnobudowlane ,,Żuraw” Mieczysław Żuraw Tomaszów Bolesławiecki 165 A, 59-720 

Raciborowice. Wartość umowy: 269 347,79 zł. Roboty budowlane przewidziane w I etapie 

inwestycji: 

 w zakresie branży budowlanej: roboty rozbiórkowe, murowe, wymiana stolarki okiennej z 

nawiewnikami – 19 szt., wymiana stropodachu przedsionka szkoły z ociepleniem i 

dwuwarstwowym pokryciem papą termozgrzewalną, elewacja zewnętrzna z ociepleniem 

styropianowym gr. 14 cm wraz obróbkami blacharskimi i częściową wymianą rynien, 

uzupełniające roboty tynkarskie i malarskie.  

 w zakresie branży sanitarnej: pełna wymiana instalacji centralnego ogrzewania włącznie z 

wymianą pieca węglowego na piec z podajnikiem na Eko- groszek i naczyniem wodnym.  

 w zakresie zagospodarowania terenu: stopniowe wejście do budynku z pochylnia dla 

niepełnosprawnych z kostki betonowej z balustradą na podbudowie i fundamencie z 

bloczków betonowych.  Roboty zakończono: 21.01.2015 r. 

                Do 31 grudnia 2015 r. poniesiono wydatki dot. w/w prac w kwocie 200.000,00 zł.  

                 Ponadto zrealizowano umowę na dofinansowanie projektu (200.000,00) w ramach  

Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym wydatkowano ze środków     

niewygasających z upływem roku 2014 kwotę 70.639,76 zł. 

W ciągu roku zadecydowano o rozpoczęciu 2 etapu inwestycji na które wniesiono środki 

finansowe w kwocie 500.000 zł. W dniu 31 grudnia 2015 r. zawarto umowę z firmą na  roboty 

budowlane polegające na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej – Etap 

II”, w szczególności: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty izolacyjne, roboty 

murowe, stolarka i ślusarka,  tynki wewnętrzne, okładziny ścian oraz malowanie, posadzki, 

stropodach – (montaż klapy oddymiającej),  zagospodarowanie terenu – nawierzchnia z kostki 

betonowej z krawężnikami i obrzeżem betonowym, roboty sanitarne, roboty elektryczne. 

Wydatki za realizację II etapu zostaną zapłacone w ramach środków niewygasających z 

końcem 2015 r. 

 

4) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Szkoły Podstawowej w Gierałtowie – wykonano 

przyłącze  - 1.144,00 zł.   

 

Łączne wydatki inwestycyjne w dziale 801 w roku 2015 to – 2.696.490,08 zł.   

Łącznie w dziale 801 wydatkowano 18.440.306,22  zł.  

 

 

13. Dział 851 Ochrona zdrowia 

      Wydatki bieżące: 
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1) zwalczanie narkomanii – wydatkowano 6.535,00 zł.  na wynagrodzenie osoby zajmującej się 

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

warsztaty MONAR i usługa warsztatowo-szkoleniowa dotycząca substancji psychoaktywnych,  

2)  przeciwdziałanie alkoholizmowi –143.960,07 zł. 

 dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację programów 

przeciwdziałania alkoholizmowi w tym organizacje kolonii i półkolonii,  

 wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zleceń za prowadzenie świetlic 

środowiskowych, sporządzanie wywiadów środowiskowych, opinii biegłych ds. 

Uzależnień, wynagrodzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

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,  

 zakup energii, CO, za ogrzewanie punktu konsultacyjnego, 

 pokrycie kosztów uczestników półkolonii, opłaty za udział w zlotach, zorganizowanie 

obozów letnich i zimowych, i inne wydatki związane z przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi, 

 opłaty pocztowe,  sądowe, wynajęcie „dmuchańców” na festyny rodzinne, 

 opłaty telefonii stacjonarnej, 

 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, 

 ubezpieczenie dzieci jako uczestników wyjazdów na wycieczki. 

 

Wydatki inwestycyjne: 

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

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

dokumentację projektową na przebudowę obiektu, w roku 2015 wykonano prace 

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

budową klatek schodowych i szybu windowego. 

Wydatkowano  środki w kwocie 2.650.000,00 zł. w tym niewygasające z upływem roku 2015 

w kwocie 486.87,68 oraz środki niewygasające z upływem roku 2014 w kwocie 681.130,28 zł.    

 

1) Przebudowa pomieszczeń w budynku SPZOZ w Nowogrodźcu  - przekazano i rozliczono 

dotację  w wys. 40.000,00 zł na przebudowę pomieszczeń w celu dostosowania rejestracji w 

przychodni gminnej do przyjmowania większej liczby pacjentów.  

 

2) Budowa placu zabaw dla dzieci w Kierżnie – w roku 2014 wykonano dokumentację. 

Inwestycja  obejmowała urządzenie nowego placu zabaw i rekreacji wraz z montażem 

urządzeń zabawowych z drewna klejonego i pozostałego wyposażenia oraz wykonaniem 

nowych nawierzchni. Wykonano wydzielone nawierzchnie bezpieczne wraz z niwelacją terenu 

odcięcia warstwy piasku i darni krawężnikiem z granulatu gumowego  oraz ogrodzenie placu 

zabaw z paneli z furtką na zamek. Zrealizowano dostawę następujących urządzeń: 

 zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, huśtawka podwójna wahadłowa, huśtawka wagowa, 

karuzela czteroramienna krzyżowa, sprężynowce ,,Koń” i ,,Autko”, ławeczka do siedzenia, 

kosz na śmieci, regulamin placu zabaw, 

Wydatkowano 77.899,99 zł.  

 

Łącznie wydatkowano w 2015r.  w dziale 851 – 2.918.395,06 zł.  w tym na wydatki majątkowe – 

2.767.899,99 zł.    

  

W załączeniu sprawozdania z wykonania poszczególnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi 

i narkomanii. 



Strona 31 z36 

14.  Dział 852 – Pomoc społeczna 

Wydatki  bieżące: 

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

zadań zleconych gminom oraz w ramach zadań własnych  w tym: 

 ośrodki wsparcia, 

 wspieranie rodziny, 

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

funduszu alimentacyjnego, 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

 zasiłki i pomoc w naturze, 

 dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, 

 bieżące utrzymanie MGOPS, 

 usługi opiekuńcze, 

 dożywianie uczniów. 

  

 Poniżej wykres wydatków w dziale 852 w latach 2011-2015. Środki własne na wydatki na  

pomoc społeczną wynosiły w 2015 – 1.703.696,69 zł. i są niewiele większe niż w roku 2014 i 

2013, jednak większe niż w latach 2011 i 2012. Natomiast środki z dotacji  na wydatki najmniejsze  

są w roku 2014  - 4.834.361,82 zł. a w roku 2015 są większe  o 33.404,31 zł. Wydatki z dotacji w 

roku 2013 są większe o 121.988,03 zł. w stosunku do roku 2015 ( w roku 2012 – 171.123,33 zł a w 

roku 2011o 521.595,99 zł.)  

    

 

  
Poniżej struktura wydatków na pomoc społeczną w podziale na źródło pochodzenia środków w latach 

2007-2015. Pierścień zewnętrzny na wykresie kołowym to rok 2015. Największy udział dotacji w 

wydatkach na pomoc społeczną był  w roku 2007 -88% a najmniejszy w roku 2014 i 2015 – 74% . 
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Systematycznie rośnie udział środków własnych w wydatkach na pomoc społeczną, co wynika z 

dodatkowych zadań które są lub stają się zadaniami własnymi Gminy.   

 

 
Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania sporządzony  przez 

MGOPS.  

Łączne wydatki na pomoc społeczna w roku 2015  to 6.571.462,82 zł.  

 

 

15.  Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

1) wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na: 

 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, 

 zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych. 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 

 odpisy na zakładowy fundusz socjalny. 

 

2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  - zadanie wyodrębnione z subwencji oświatowej, 

przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz materiały 

dydaktyczne  zgodnie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

  

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

młodzieży szkolnej. 

 

4) stypendia dla uczniów. 

 

Łączne wydatki wyniosły 526.744,25 zł. w roku 2014 -479.089,96 zł.    
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16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

    Wydatki bieżące: 

 wydatkowano środki na wydatki administracyjne dotyczące systemu gospodarowania 

odpadami (wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, zakup materiałów piśmienniczych, 

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

 wykonano monitoring zrekultywowanego składowiska,  zlikwidowano dzikie wysypiska, 

 zagospodarowanie odpadów - płatności miesięczne za zagospodarowanie odpadów w RIPOK 

w Lubaniu, 

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

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

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

wywóz odpadów z targowiska, 

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

zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Nowogrodźcu, 

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

Kwisa, którego członkiem jest Gmina Nowogrodziec, 

 w ramach oświetlania miast i wsi  -  zakup energii, dzierżawa słupów oświetleniowych,  opłaty 

dystrybucyjne oraz bieżące remonty w tym konserwacja obecnego oświetlenia,  oraz usługi 

związane z podłączeniem oświetlenia dla bieżących potrzeb.  

 Ponadto w dziale 900 wydatkowano środki w ramach fundusz sołeckiego na; 

 uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gościszowa  - zadanie wykonano, 

 remont i zagospodarowanie terenu wokół pomnika poległych na wschodzie w 

Gierałtowie, 

 zagospodarowanie terenu w centralnej części wsi Gościszów, 

 zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Nowej Wsi, 

 utwardzenie terenu z kostki betonowej w Zebrzydowej. 

 

Łącznie w dziale 900  na wydatki bieżące wydano 2.841.805,85 zł.  (w tym: 

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

w kwocie 26.000,64 zł. (załącznik nr 7), 

b) na wydatki związane z Systemem Gospodarowania Odpadami 1.918.440,47 zł.  - załącznik 

nr 9, przy dochodzie z tego tytułu 1.965.628,67 zł.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

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

- w dniu 27.05.2014 roku została podpisana umowa z firmą pod nazwą „INŻYNIER 

AGNIESZKA KOSYL” na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i 

przetargowej dla zadania. Wartość umowy wynosi 70 000,00 zł. W listopadzie 2014 roku 

została wykonana pierwsza cześć umowy tzn. analiza i ocena systemu odprowadzania wód 

opadowych na terenie miasta Nowogrodziec wraz z opracowaniem koncepcji 

uporządkowania i rozbudowy tego systemu, za którą Gmina Nowogrodziec poniosła koszt 

w wysokości 24 500,00 zł. Realizacja projektu przedłużała się w związku z trudnością w 

uzyskaniu pozwolenia wodno- prawnego ze wzglądu na skomplikowany charakter sprawy, 

w związku z czym nie wydatkowano środków niewygasających z upływem roku 2014.  W 

roku 2015 wydatkowano 45.500,00zł. w tym wniesiono na wydatki niewygasające z 

upływem roku 2015 kwotę 14.000,00zł.  

 

2) Fundusz sołecki Zebrzydowa  - wykonanie i montaż ulicznych lamp solarnych- zakupiono i 

zamontowano lampy –wydatkowano 18.565,79 zł. 

 

3) Fundusz sołecki Czerna – wykonanie oświetlenia  na drodze w miejscowości Czerna od nr 

212 do nr 220  – wydatkowano środki – 23.500,00 zł.  
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4) Fundusz sołecki Wykroty - zakup i montaż parkowych lamp solarnych – poniesiono  

wydatki w kwocie 7.367,01 zł.  

 

5) Wykonanie ogrodzenia terenu przyległego do Remizy Strażackiej  - Fundusz sołecki 

Godzieszów  - wykonano ogrodzenie i wydatkowano środki – 17.645,00 zł.  

 

6) Organizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Parzyce- Fundusz sołecki Parzyce – 

wykonano prace i wydatkowano – 9.300,00 zł,  

 

7) Zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej - Fundusz sołecki Zabłocie - wydatek 

za wykonanie projektu  oraz wykonawstwo w kwocie 11.070,00 zł.    

 

W dziale 900 wydatkowano – 2.974.753,65 zł.   w tym wydatki majątkowe – 132.947,80 zł.  

 

 

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

        Wydatki bieżące to: 

 dotacja dla stowarzyszenia na organizację pokazu kulinarnego podczas Dni Gminy 

Nowogrodziec, 

 wydatki na pomoc w organizacji Pieczenicy w Gościszowie,   

 w ramach wydatków na domy kultury świetlice i kluby oraz biblioteki  – dotacja podmiotowa 

dla instytucji kultury. Szczegółowy opis wydatków realizowanych z tej dotacji zawiera 

załącznik przygotowany przez GCKiS w Nowogrodźcu, 

 Fundusz sołecki Gierałtów – zakup legarów pod podłogę,  

 zabezpieczenie zaplecza do organizacji wydarzeń plenerowych - Fundusz sołecki Nowa Wieś – 

zakupiono namiot cateringowy oraz 13 kompletów ławostołów wraz kosztami dostawy,  

 zakup nagłośnienia - Fundusz Sołecki Wykroty, 

 zakup materiałów do remontu pomieszczeń sołtysówki - Fundusz sołecki Wykroty, 

 zakupiono kuchenkę gazowo- elektrycznej dla Świetlicy Wiejskiej w Zebrzydowej,  

 wykonano remont świetlicy Wiejskiej w Zagajniku  oraz zakupiono wyposażenie,  

 udostępnianie świetlic na wydarzenia kulturalne, 

 usunięto gruz z pasa drogi wojewódzkiej nr 357 powstały w wyniku zawalenia fragmentu muru 

obronnego klasztoru Magdalenek w Nowogrodźcu. Wykonany został projekt zabezpieczenia 

muru obronnego. Sporządzony został kosztorys dotyczący odbudowy muru obronnego.  

Zabezpieczony został pozostały fragment muru, który mógł ulec zawaleniu. Nad wszelkimi 

pracami dotyczącymi usuwania skutków zawalenia muru zapewniony został nadzór 

inwestorski. Poniesiono koszty w wysokości – 54.292,50 zł. 

 konserwacja pomnika w Gierałtowie - wykonano czyszczenie bakterio i glonobójcze, 

czyszczenie chemiczne ciśnieniowe pomnika z zabrudzeń organicznych i atmosferycznych, 

uzupełnienie wypłukanych spoin, hydrofobizacja: impregnacja ograniczająca wnikanie wody 

opadowej -6.765,00 zł. 

 wydatek w wysokości 23 985,00 zł poniesiony został na wykonanie dokumentacji projektowo – 

przetargowej dla zadania polegającego na zabezpieczeniu muru obronnego w obrębie ruin 

klasztoru Magdalenek w Nowogrodźcu przy ulicy Strzeleckiej zgodnie z Umową Nr 

WI.4125.1.2015.4 z dnia 4 marca 2015 roku z Krzysztofem Ałykow. Ponadto w dniu 27 

kwietnia 2015 roku został podpisany Aneks do niniejszej umowy, który uwzględnił 

zabezpieczenie zawalonego w wyniku osunięcia odcinka muru. 

 likwidacja skutków osuwiska oraz zabezpieczenie murów obronnych i ruin klasztoru - wydatek 

dla DSDiK we Wrocławiu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej 357 w trakcie 

usuwania skutków katastrofy budowlanej. Decyzja opłaty: 1072,50 zł. Korekta na skutek 

skrócenia okresu zajęcia pasa 48,75 zł. 
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Razem wydatki bieżące  - 1.166.170,96 

 

Wydatki inwestycyjne: 

1) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Milikowie  - wykonano przyłącze do świetlicy 

wiejskiej – 1.144 zł. 

2) wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Gościszowie i Gierałtowie – wykonano przyłącza do 

świetlic – 2.288 zł.  

3) Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul Kościuszki w Nowogrodźcu -  kontynuowano umowę z firmą 

PALMETT z Warszawy dot. opracowania dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na 

budowę na rewitalizację zabytkowej części Rynku i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu. Do 31 

grudnia 2014 r. projekty budowlano-wykonawcze  sporządzono, jednak nie udało się uzyskać 

pozwolenia na budowę w terminie w związku z czym nie zapłacono za zadanie ze środków, 

które nie wygasają z upływem roku 2014.  Łączne wydatki do końca roku wyniosły z tytułu 

niepełnego wykonania usługi przez firmę PALMETT wyniosły: 59.839,99 zł. Do 31 grudnia 

2015 r. Wykonawca zdołał wykonać pełny zakres zamówienia oraz  uzyskać wszystkie 

wymagane prawem pozwolenia na budowę. W  roku 2015 wydatkowano 14.960,01 zł.  

 

Łącznie w dziale  921 wydatkowano w  roku 2015 – 1.184.562,97  zł. w tym majątkowe – 

18.392,01 zł.  

 

 

18. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 

przyrody  

Wydatki bieżące to: 

- wykonano zadania polegające na pielęgnacji pomników przyrody – zadanie z dofinansowaniem –  

wydatkowano 9.600,00 zł.    

 

 

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

 utrzymanie obiektów sportowych w tym hali na ul. Lubańskiej, stadionu miejskiego, boisk 

sportowych na terenie gminy i szatni przy tych boiskach, koszenie muraw jest wykonywane na 

zlecenie łącznie z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, utrzymanie stadionu, sali przy ul. 

Lubańskiej oraz innych obiektów sportowych  należy do GCKiS, które na zlecenie urzędu 

zarządza tymi obiektami, wydatki te są refundowane z planu Urzędu,  

 Fundusz sołecki Godzieszów – doposażenie boiska sportowego Godzieszów  - wydatkowano 

499,93 zł.  

 remont ogrodzenia i płyty boiska sportowego w Zebrzydowej – wykonano ogrodzenie płyty 

boiska, wydatkowano 6.375,17 zł.  

 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 210.779,55 zł.        

 

 

Wydatki inwestycyjne to: 

1) wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Gierałtowie - Fundusz sołecki Gierałtów – 

wykonano zadanie  - 8.080,50 zł.  
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2) wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Godzieszowie Fundusz sołecki Godzieszów – 

wydatkowano 4,50 zł na mapę do celów projektowych – zrezygnowano z zadania na podstawie 

uchwały zebrania wiejskiego, 

3) wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym - Fundusz sołecki Parzyce – zadanie wykonano 

– wydatkowano 12.670,50 zł.   

4) Budowa urządzeń lekkoatletycznych przy kompleksie boisk "Orlik" w Nowogrodźcu - 

poniesiono koszty związane ze sporządzeniem  projektu budowlanego w wysokości 3690.00 zł. 

5) wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych położonych w 

Nowogrodźcu ul. Słowackiego – stadion  i w Zebrzydowej 145 b – wykonano przyłącza, 

wydatkowano 2.288,00 zł.  

 

 

W dziale 926 łącznie wydatkowano 360.081,75 zł.   w tym wydatki majątkowe – 26.733,50 zł.    

 

 

 
Nowogrodziec, 30-03-2016 

Sporządziła Irena Johna-Rudko    

 
 

 

                                                  Robert Marek Relich 

 

                                Burmistrz Nowogrodźca                                                                           


