
                 

2017 

Wybrane informacje ze sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Nowogrodziec 



Ranking samorządów 

dane za 2016 rok 

• Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

• Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem 

• Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

• Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 

• Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń 

• Relacja zobowiązań do dochodów ogółem 

• Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących 



Podsumowanie – czas na komentarz 
•Autorami rankingu są: Pracownicy naukowi Uniwersytetów Ekonomicznych w Polsce oraz 

Przedstawiciele Regionalnych Izb Obrachunkowych 

•Gmina Nowogrodziec osiągnęła ogromny postęp w rozwoju ekonomicznym, finansowym, 

gospodarczym i społecznym. Finanse publiczne są stabilne i zrównoważone. Efektywne 

zarządzanie i kontrola przyczynia się do osiągania ponad przeciętnych celów zgodnie ze 

Strategią Gminy. Konsekwentnie realizujemy program, który przyjęliśmy 4 lata wcześniej. 

Wspieramy Rodzinę zapewniając jakość życia na wsi i w mieście. Jest to jasno wytyczona droga 

którą podążamy, systematycznie i planowo. Uczciwie, przejrzyście i godnie z zasadami, 

wartościami.  

 



Wskaźnik 1. Udział dochodów własnych 

w dochodach ogółem 
Relacja ta nazywana jest wskaźnikiem samodzielności finansowej i traktowana jest jako jej 

podstawowy miernik oceny tej samodzielności. 

 

I miejsce   82,3 % 

Nowogrodziec  50,1 %    za 2017 r – 49,27% 

Ostatnie    17,6 % 



Wskaźnik 2.  Relacja nadwyżki 

operacyjnej do dochodów ogółem 
 

Istotą wskaźnika „relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem” jest pokazanie stopnia, w 

jakim jednostka samorządu mogłaby zaciągać nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych 

dochodów. 

I miejsce  27,6 % 

Nowogrodziec 21,7 %,       za 2017 r – 23,02% 

Ostatnie   -8,9 % 



Wskaźnik 3. Udział wydatków inwestycyjnych w 

wydatkach ogółem 

Jego walorem informacyjnym jest pokazanie, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki 

inwestycyjne. Im wyższa relacja, tym dana jednostka wykazuje się większą działalnością 

inwestycyjną, ukierunkowaną na rozbudowanie nie tylko infrastruktury technicznej, ale także 

infrastruktury społecznej. 

•I miejsce   41,1 % 

•Nowogrodziec   8,3 %,   za 2017 r. – 15,16% 

•Ostatnie miejsce    1,2 % 



Wskaźnik 4. Obciążenie wydatków bieżących 

wydatkami na wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń 

Relacja ta wskazuje, jaką część wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego stanowią 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Ocena ich efektywności uzależniona jest od badań jakościowych wydajności pracy poszczególnych 

pracowników 

•I miejsce  51,4 % 

•Nowogrodziec 39,9 %   za 2017 – 37,48% 

•Ostatnie miejsce  26,0 % 



Wskaźnik 5. Relacja zobowiązań do 

dochodów ogółem 

•Relacja ta obrazuje udział zobowiązań ogółem jednostki samorządu terytorialnego w 

dochodach ogółem, czyli poziom zadłużenia jednostki 

•I miejsce  84,0 % 

•Nowogrodziec  22,3 % za 2017 r. - 17,94% 

•Ostatnie miejsce   0,00 % 



Wskaźnik 6. Udział podatku dochodowego od osób 

fizycznych w dochodach 

bieżących 

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z 

ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.3) – traktowane są jako 

dochody własne. 

•I miejsce   53,1 % 

•Nowogrodziec   11,3 %  za 2017 r.  – 11,17% 

•Ostatnie miejsce    5,8 % 



Dziękujemy za przesłane zawiadomienia, Kontrolujący potwierdzili 

nasze działania jako prawidłowe i zgodne z przepisami prawa !  

Ilość kontroli 

Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu - 3 

Komenda Wojewódzka Policji – Wydział ds. zorganizowanej przestępczości – 1 

Komenda Powiatowa Policji – 1  

Centralne Biuro Antykorupcyjne – 2  

Najwyższa Izba Kontrolna w Warszawie – 1  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu - 3 

Państwowa Straż Pożarna w Bolesławcu - 1 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu - 1 

Konserwator Zabytków O/ w Jeleniej Górze – 1 

Urząd Ochrony Konkurencji  i Konsumentów – 1 

Regionalna Izba Obrachunkowa – 1 

Wnioski o dostęp do informacji publicznej – 2014 -3; 2015 – 26; 2016 – 13; 2017 – 22;  

2018 – 44 ! 

 



Jesteśmy w gronie najlepszych 

Jesteśmy w pierwszej 100 samorządów gmin miejsko wiejskich w Polsce 

 

•Nasze miejsce w klasyfikacji na 616 samorządów to 61 nota 



Inwestycje : edukacja 2007 -2017 

 

1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowogrodźcu – zakończenie budowy Sali sportowej 

2. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu – budowa boiska Orlik 2012 z bieżnią 
lekkoatletyczną, zagospodarowanie placu i parkingu  

3. Szkoła Podstawowa w Gościszowie – remont szkoły, budowa Sali sportowej z oddziałem 
przedszkolnym i budowa boiska wielofunkcyjnego 

4. Remont Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu 

5. Remont i adaptacja f/ Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej 

6. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie – budowa Sali sportowej, budowa boiska 
wielofunkcyjnego 

7. Szkoła Podstawowa w Czernej – budowa boiska wielofunkcyjnego  

8. Szkoła Podstawowa w Wykrotach – remont szkoły i budowa Sali sportowej, pracownia 
przyrodnicza 

9. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – remont szkoły i Sali sportowej  

10. Budowa placów zabaw jako obiektów przyszkolnych 

 



Niektóre ważne inwestycje rozwojowe 

1. Budownictwo mieszkalne wielolokalowe – 41 nowych mieszkań 

2. Inkubator przedsiębiorczości INCO  

3. Zakup i adaptacja budynku na Zakład Opieki Leczniczej i Paliatywnej 

4. Adaptacja Centrum Kultury Muza i Festiwal Muzyczny Muzyki Klasycznej 

5. Przebudowa i budowa dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz chodników 

6. Rekultywacja składowiska odpadów i zmiana systemu gospodarki odpadami Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania odpadów komunalnych 

7. Budowa nowej oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej 

8. Powiększenie Strefy ekonomicznej o 160 ha – zachowanie własności i wyeliminowanie 
Business Park Nowogrodziec.  

9. Nowi inwestorzy : Toyota Boshoku, Novoferm Door, Wiefferink  

10. Światłowodowa sieć teleinformatyczna w Gminie Nowogrodziec 

11. Rewitalizacja Miasta Nowogrodziec 

12. Rozwój przedsiębiorczości wśród Mieszkańców – warunki gospodarcze i podatkowe 

13. Budowa Auto Portu w Godzieszowie – nowe tereny inwestycyjne Miejsca Obsługi Podróżnych 

14. Program dotacji do ekologicznych źródeł ciepła i likwidacja azbestu 

 



Podstawowe pozycje wykonania budżetu Gminy I 

Miasta Nowogrodziec  - porównanie roku 2006 I 

2017 
 

 

 

Pozycje 2006 2017 

Dochody ogółem 27,9 mln  zł.  67.2 mln zł.  

Zadłużenie 10.6 mln  zł.  12 mln zł. 

Nadwyżka/deficyt -4.4 mln  zł. 4.2 mln  zł.  

Nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy 

dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi) + wolne środki 

2.6 mln  zł.  23.2 mln zł.  

Zadłużenie do dochodów ogółem 38,32% 17,94% 



Hydro-Tech sp. z o.o. – inwestor zastępczy 

JRP 

Sieci i inwestycje 

towarzyszące 

Stan na 2006 Planowany stan na 

koniec 2019 

Sieć wodociągowa i 

przebudowa Stacji UW 

108 km 192 km 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

w Gminie i  budowa 

nowej oczyszczalni  

ścieków  

3 km 126 km 



Hydro-Tech sp. z o.o. 

Wyszczególnienie 2006 2017 (18) 

Kapitały własne 

 

0,1 mln zł  34,8 mln zł  

Przychody ze sprzedaży 1,3 mln zł  6,5 mln zł  



Majątek Gminy  
– ujawnienia majątku, uaktualnienia wartości oraz  nakłady inwestycyjne 
* SPZOZ i SPZZOZ dla roku 2006  

 

Wyszczególnienie 2006 2017 

Majątek trwały – Urząd Miejski, 

Szkoły, Zakład Obsługi Szkół, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

24,2 mln zł  164,1 mln zł.  

Hydro-Tech sp. z o.o. 

 

0,04 mln zł.  100 mln zł 

  

SP ZOZ* 0,8 zł.  5,3 mln zł.  

GCKiS ( przekazanie majątku do 

UM)  

0,6 mln zł.  0,1 mln zł.  

Razem 25,76 mln zł.  269,57 mln zł.  



Dotacje zewnętrzne 
Wyszczególnienie 2014-2018 

Hydro-Tech sp. z o.o. 

 

49,30 mln zł.  

Gmina Nowogrodziec (Urząd i jednostki 

budżetowe) 

8.4 mln zł.  

Razem 57,7 mln zł  



W stosunku do roku 2007 kwota ulg dla mieszkańców i firm w Gminie Nowogrodziec na skutek 

obniżania górnych stawek podatkowych wzrosła o  66,97 % ( z 1.340.651,79 zł do 2.238.420,37 zł )  



Drogi – kilometry nowego asfaltu 

Chodniki – bezpiecznie dla pieszych 

• W ramach inwestycji samodzielnie i we współpracy: 

• - wybudowaliśmy 

• - przebudowaliśmy  

• - wyremontowaliśmy  

 W ramach budowy kanalizacji sanitarnej: 44,9 km  
Drogi gminne – 22 km za łączną wartość 10,07 mln zł 

Parkingi gminne – 1,67 km 2 za łączną wartość 0,4 mln zł 

Drogi we współpracy z JST – 21, 26 km za łączną wartość 3,65 mln zł  

Chodniki we współpracy z JST – 7,93 km za łączną wartość 1,48 mln zł  

Łącznie nowe drogi : 88,16 km    



Odzyskane pieniądze dla Mieszkańców 

2007 – 2017  

• Zwolnienie w 2002 r. z podatku od nieruchomości  dla firm w Strefie 

ekonomicznej  

       34 683 998, 30 zł  
• Komisji Europejska – Dyrekcja ds. konkurencji UE w Brukseli. Komisja Europejska 

uznała stanowisko Roberta Relicha – Burmistrza Nowogrodźca o braku podstaw do 

legalnego udzielania pomocy publicznej  na podstawie Uchwały z 2002 roku. 

     

  

 



Podsumowanie 

• Reasumując:  

• Budżet za 2017 jest wykonany prawidłowo 

• Zgodność z przepisami prawa potwierdza RIO 

• Wskaźniki finansowe są na bardzo dobrym poziomie, co świadczy o 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo finansów Gminy 

• Wszelkie zobowiązania Gminy są regulowane terminowo  


