
BURMISTRZ NYSY
\ ul, Kolejowa 15

48-300 Nysa

Informacja o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Nysa za I półrocze 2014r.

Nysa - sierpień 2014 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nysa za l
półrocze 2014r.

Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Plan wg stanu na 30
czerwca 2014r

Wykonanie na dzień
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Dochody ogółem

1

[1.1M1.2]

151 866379,54

79728403,52

z tego:

Dochody bieżące

1.1

141 380669,43

76 958 839,58

w tym:

dochody z tytułu
udziału we wpływach

z podatku
dochodowego od
osób fizycznych

1.1.1

33 847 069,00

14992621,00

dochody z tytułu
udziału we wpływach

z podatku
dochodowego od

osób prawnych

1,1.2

1 050 000,00

847 038,54

podatki i opłaty

1.1.3

37 843 943,00

20434578,38

w tym:

z podatku od
nieruchomości

1.1.3.1

26 056 343,00

14258971,29

z subwencji
ogólnej

1.1.4

28 757 840,00

17467098,00

z tytułu dotacji i
środków

przeznaczonych na
cele bieżące

1.1.5

39881 817,43

23217503,66

Dochody
majątkowe

1.2

10485 710,11

2 769 563,94

w tym:

ze sprzedaży
majątku

1.2.1

9 900 000,00

2 221 660,36

z tytułu dotacji
oraz środków

przeznaczonych
na inwestycje

1.2.2

565 710,11

538710,11
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Wydatki ogółem

2

[2.1] + [2.2]

158620667,89

70 963 756,74

z tego:

Wydatki bieżące

2.1

137 350434,57

65092 103,46

w tym:

z tytułu poręczeń i
gwarancji

2.1.1

3493794,00

1 000 000,00

w tym:

gwarancje i
poręczenia

podlegające
wyłączeniu z limitu

spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art.

243 ustawy

2.1.1.1

0,00

0,00

na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego
na zasadach określonych w
przepisach o działalności

jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

2.1.2

0,00

0,00

wydatki na obsługę
długu

2.1.3

1 784 000,00

614 896,42

w tym:

odsetki i dyskonto
określone w art. 243

ust. 1 ustawy

2.1.3.1

1 784 000,00

614 896,42

w tym:

odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty
zobowiązań, o którym

mowa w art 243
ustawy, w terminie nie
dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu,
projektu lub zadania i

otrzymaniu refundacji z
tych środków (bez

odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1

0,00

0,00

odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty
zobowiązań, o którym

mowa w art 243
ustawy, z tytułu

zobowiązań
zaciągniętych na wkład

krajowy

2.1.3.1.2

0,00

0,00

Wydatki majątkowe

2.2

21 270233,32

5 871 653,28
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Wynik budżetu

3

[1]-[2]

-6754288,35

8 764 646,78

Przychody
budżetu

4
[4.1] + [4.2] + [4.3]

+ (4 4]

12 902634,01

9 244 770,62

z tego:

Nadwyżka
budżetowa z lat

ubiegłych

4.1

0,00

0,00

w tym:

na pokrycie
defcytu
budżetu

4.1.1

0,00

0,00

Wolne środki, o
których mowa w
art. 217ust.2pkt

6 ustawy

4.2

2 682 634,01

9 244 770,62

w tym:

na pokrycie
deficytu
budżetu

4.2.1

0,00

0,00

Kredyty,
pożyczki, emisja

papierów
wartościowych

4.3

10220000,00

0,00

w tym:

na pokrycie
deficytu
budżetu

4.3.1

6754288,35

0,00

Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem

długu

4.4

0,00

0,00

w tym:

na pokrycie
deficytu
budżetu

4.4.1

0,00

0,00
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Rozchody
budżetu

5

[5.1] + [5.2]

6 148 345,66

3442711,08

z tego:

Spłaty rat
kapitałowych

kredytów i pożyczek
oraz wykup papierów

wartościowych

5.1

6 000 000,00

3 400.000,00

w tym:

w tvm łączna kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń z limitu
spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art.

243 ustawy

5.1.1

[5.1. 1.1] + [5.1.1.2] +
[5.1.1.3]

0 00

0,00

z tego:

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

000

0,00

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń
określonych wart.
243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

000

0,00

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń innych niż
określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

0 00

0,00

Inne rozchody
niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

14834566

42771,08
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Kwota długu

6

39620000,00

32 000 000 ,00

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę samorządu
terytorialnego

zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
jednostkach

zaliczanych do sektora
finansów publicznych

7

0,00

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

8.1

[1.1] -12.1]

4 030 234,86

11 866736,12

Różnica między
dochodami
bieżącymi,

skorygowanymi o
środki a wydatkami

bieżącymi,
pomniejszonymi

o wydatki

8.2

[1.1] + [4.1] -.- [4.2]-
([2.1] -[2. 1.2))

6712868,87

21 111 506,74
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Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,

bez uwzględnienia
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego i bez

uwzględniania
ustawowych wyłączeń

przypadających na dany
rok.

9.1
02.1.1-1*12.1.3.1] +

[5.1])/[1|

3,04%

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty

zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez
uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego

przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po

uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na
dany rok

9.2
f(R13tl-p1i11J-(213V38

MISI) -[51 ID)
'i['l [ 1 5 1 1])

3,04%

Kwota zobowiązań

związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu

terytorialnego
przypadających do

spłaty w danym roku
budżetowym,

podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244

ustawy

9.3

0,00

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,

po uwzględnieniu
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń

przypadających na dany
rok

9.4

3,04%

Wskaźnik dochodów
bieżących

powiększonych o

dochody ze sprzedaży
majątku oraz

pomniejszonych o
wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego

roku (wskaźnik
jednoroczny)

9.5
((|H|-[15-11|H12.1]-([2.1!

[212H15.2]))/([1]-[151 1J]

15,26%

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań

określony wart. 243

ustawy, po
uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń ,
obliczony w oparciu o
plan 3 kwartału roku

poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w

oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

9.6
średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]

15,10%

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań

określony w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o

wykonanie roku
poprzedzającego

pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w

oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

9.6.1
średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]

15,10%

wskaźnika spłaty
zobowiązań

określonego w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,

obliczonego w oparciu o
plan 3 kwartałów roku

9.7

[9.4]<=[9.6]

TAK

wskaźnika spłaty
zobowiązań

określonego w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,

obliczonego w oparciu o
wykonanie roku

9.7.1

[9.4]<-[9.6.1]

TAK
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Przeznaczenie
prognozowanej

nadwyżki
budżetowej

10

0,00

0,00

w tym na:

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup

papierów
wartościowych

10.1

0,00

0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

11.1

55 946 785,65

28068 319,74

Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki

samorządu
terytorialnego

11.2

12443 122,58

6 195989,75

Wydatki objęte
limitem, o którym

mowa w art. 226 ust.
3 pkt 4 ustawy

11.3

[11.3.1] + [11.3.2]

18955715,19

7 517 158,44

z tego:

bieżące

11.3.1

13988685,00

5924851,95

majątkowe

11.3.2

4967 030,19

1 592 306,49

Wydatki
inwestycyjne

kontynuowane

11.4

1 265 635,93

637 176,29

Nowe wydatki
inwestycyjne

11.5

18648542,39

4 855 330,66

Wydatki majątkowe
w formie dotacji

11.6

1 356 055,00

379 146,33
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Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków, o
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

12.1

420 292,52

424 561,22

w tym:

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1.1

420 292,52

424561,22

w tym:
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikające
wyłącznie z

zawartych umów na
realizację programu,

projektu lub
zadania
12.1.1.1

420292,52

424561,22

Dochody majątkowe
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków, o
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

12.2

223 120,96

223 120,96

w tym:

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.2.1

223 120,96

223 120,96

w tym:

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikające
wyłącznie z

zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania

12.2.1.1

223 120,96

223 120,96

Wydatki bieżące na
programy, projekty

lub zadania
finansowane z

udziałem środków, o
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

12.3

633 683,06

244 524,00

w tym:

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

633 683,06

244 524,00

Wydatki bieżące na
realizację programu,
projektu lub zadania

wynikające wyłącznie z
zawartych umów z

podmiotem
dysponującym

środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2

633683,06

244 524,00
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Wydatki majątkowe
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków, o
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

12.4

60 000,00

58 900,00

w tym

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

60 000,00

58 900,00

Wydatki majątkowe
na realizację

programu, projektu lub
zadania wynikające

wyłącznie z zawartych
umów z podmiotem

dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

60 000,00

58 900,00

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację

programu, projektu lub
zadania

finansowanego z
udziałem środków, o

których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień
finansowania tymi

środkami

12.5

0,00

0,00

w tym:

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

12.5.1

0,00

0,00

Wydatki na wkład
krajowy w związku z

zawartą po dniu 1
stycznia 201 3 r.

umową na realizację
programu, projektu lub

zadania
finansowanego w co

najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.6

0,00

0,00

w tym:

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

12.6.1

0,00

0,00

Przychody z tytułu kredytów.
pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w
związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem
środków, 0 których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez
względu na stopień

finansowania tymi środkami

12.7

0,00

0,00

w tym:

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

12.7.1

0,00

0,00
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Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r umową na

realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o

których mowa w art. 5 ust, 1 pkt
2 ustawy

12.8

0,00

0,00

w tym:

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

12.8.1

0,00

0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samodzielnych

zakładach opieki
zdrowotnej

13.1

0,00

0,00

Dochody budżetowe
z tytułu dotacji

celowej z budżetu
państwa, o której
mowa w art. 1 96
ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r. o
działalności

leczniczej (Dz.U. Nr

póżn. zm.)

13.2

0,00

0,00

Wysokość
zobowiązań

podlegających
umorzeniu, o którym

mowa w art. 190
ustawy o działalności

leczniczej

13.3

0,00

0,00

Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

przekształconego na
zasadach

określonych w
przepisach o
działalności

leczniczej

134

0,00

0,00

Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na

zasadach
określonych w
przepisach o
działalności

leczniczej

135

0,00

0,00

Wydatki na spłatę
zobowiązań

samodzielnego
publicznego zakładu

opieki zdrowotnej
przejętych do końca

201 1 r. na podstawie
przepisów o

zakładach opieki
zdrowotnej

13.6

0,00

0,00

Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego

wyniku finansowego
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

13.7

0,00

0,00
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Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów

wartościowych, o
których mowa w pkt.

5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu

zobowiązań już
zaciągniętych

14.1

0,00

0,00

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z

wydatków
budżetu

14.2

0,00

0,00

Wydatki
zmniejszające

dług

14.3

0,00

0,00

w tym:

spłata zobowiązań
wymagalnych z lat

poprzednich, innych
niż w póz. 14.3.3

14.3.1

0,00

0,00

związane z
umowami

zaliczanymi do
tytułów dłużnych

wliczanych do
państwowego długu

publicznego

14.3.2

0,00

0,00

wypłaty z tytułu
wymagalnych

poręczeń i gwarancji

14.3.3

0,00

0,00

Wynik operacji
niekasowych

wpływających na
kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice

kursowe)

14.4

0,00

0,00

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

Środki z
przedsięwzięcia
gromadzone na

rachunku bankowym

15.1

0,00

0,00

w tym:

środki na
zaspokojenie roszczeń

obligatariuszy

15.1.1

0,00

0,00

Wydatki bieżące z
tytułu świadczenia

emitenta należnego
obligatariuszom,

nieuwzględniane w
limicie spłaty

zobowiązań, o którym
mowa w art. 243

ustawy

15.2

0,00

0,00



Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Nysa za l półrocze 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.

1

1.a

1.b

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

1.3.1.5

1.3.1.6

Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres
realizacji

od do

Wydatki na przedsięwzięć ia-ogółcm (1.1+1.2+1.3)

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
póz. 1240, z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

Budowa świetlicy wiejskiej w
Siestrzechowicach - Poprawa warunków do
prowadzenia działalności kulturalnej. PRO W
2007-2013

Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie
dokumentów strategicznych w partnerstwie
2020.

Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Nysie - Uzyskanie
oszczędności na ogrzaniu budynku i
dostawie cieplej wody

NYSA

NYSA

NYSA

2013

2014

2013

2075

2016

2015

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego, z tego:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w
pkt 1.1 i 1.2),ztego

- wydatki bieżące

"Powrót do zatrudnienia"- utworzenie
instytucji opiekuna dziennego
Dostawa energii elektrycznej - Zasilanie
obiektów Gminy
Dostawa energii oświetleniowej - Zasilenie
nowych punktów świetlnych
Dostawa wody do budynku Urzędu
Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości
działania
Dostawa wody i odbiór ścieków -
zapewnienie ciągłości funkcjonowania
fontanny przy ul. Brackiej i Krzywousteqo
Dostęp do sieci Internet w Zespole Szkolno-
Przedszkoinym w Kopernikach - Dostęp do
sieci Internet

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

2014

2013

2013

2012

2013

2013

2015

2015

2017

2020

2017

2015

Limit 2014

18955715,19

13988685,00

4967030,19

1 473 236,19

0,00

1 473236,19

230 635,93

207 600,26

1 035000,00

0,00

0,00

0,00

17482479,00

13 988 685,00

74660,00

2000000,00

56 000,00

16000,00

9500,00

360,00

Wykonanie na
dzień 30
czerwca

2014r.

7517158,44

5924851,95

1 592 306,49

592 306,49

0,00

592 306,49

0,00

0,00

592 306,49

0,00

0,00

0,00

6924851,95

5924851,95

0,00

977011,61

5 862,58

6 427,52

2 550,00

175,44



1.3.1.7

1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10

1.3.1.11

1.3.1.12

1.3.1.13

1.3.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

1.3.1.17

1.3.1.18

1.3.1.19

1.3.1.20

1.3.1.21

1.3.1.22

1.3.1.23

1.3.1.24

1.3.1.25

1.3.1.26

-

Dostęp do sieci Internet w Żtobku Nr 1 w
Nysie - Dostęp do sieci Internet
Dostęp do telefonii stacjonarnej w Żłobku
Miojskim Nr 1 - Dostęp co telefonii
stacjonarnej
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych -
utrzymanie ciągłości działania Gminy
Monitoring budynku - Zabezoieczenie
mienia ośrodka

Montaż i demontaż dekoracji świątecznych
2014/2015 - Świąteczny wystrój miasta

Nadzór i konserwacja dźwigu osobowego
zainstalowanego w budynku Urzędu
Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa
Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz
jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu
Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu -

Obsługa strefy płatnego parkowania -
Organizacja systemu parkowania na
drogach

Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych -
utrzymanie czystości w mieście

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Nysa - utrzymanie czystości na
terenie Gminy Nysa

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -
Utrzymanie ciągłości działania Gminy

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -
Utrzymanie ciągłości działania Gminy

Opracowanie "Planu transportowego" -
Organizacja systemu transportu
publicznego

Oznakowanie pionowe - Zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach

Oznakowanie poziome - Zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach

Pakiet usług telekomunikacyjnych - internet
Przedszkole nr 8 - Celem zmniejszenia
wydatków

Pakiet usług telekomunikacyjnych - telefon -
Przedszkole nr 8 - Celem zmniejszenia
wydatków

Przygotowanie zakupu energii i
raportowanie o uzyskanych
oszczędnościach - Optymalizacja kosztów

Sewis sieci i urządzeń oświetlenia
drogowego na terenie Gminy Nysa

Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część miasta Nysy w rejonie
ulic Adama Asnyka, Racławickiej i
Mazowieckiej - Kształtowanie ładu
przestrzennego

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2013

2014

2013

2013

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2014

2015

2015

2018

2015

2015

2016

2020

2017

2015

2015

2016

2016

2015

2017

2017

2015

2015

2015

2015

2015

744,00

720,00

20000,00

2000,00

44 000,00

0,00

200,00

0,00

210 000,00

6210796,00

9 900,00

0,00

40000,00

60000,00

40000,00

636,00

516,00

5000,00

67000,00

8000,00

294,42

316,98

3198,42

396,00

0,00

-

20,00

-

86 378,76

3105397,80

10026,93

-

0,00

16195,14

12 160,06

245,40

351,84

0,00

15710,49

0,00



1.3.1.27

1.3.1.28

1.3.1.29

1.3.1.30

1.3.1.31

1.3.1.32

1.3.1.33

1.3.1.34

1.3.1.35

1.3.1.36

1.3.1.37

1.3.1.38

1.3.1.39

1.3.1.40

1.3.2

13.2.7

13.2.2

Świadczenie usług doradztwa prawnego w
zakresie zastępstwa procesowego w
postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku
VAT, poprzedzonego kompleks, analizą
zasadn. roszczeń będących przedm. post.
przed organ, orzekającymi i sądami -
optymalizacja podatku VAT

Świadczenie usług polegających na
doręczaniu korespondencji w obrocie
krajowym i zagranicznym - Utrzymanie
ciągłości działania Gminy

Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie
Ochrony ubezpieczeniowej
Utrzymanie chodników - Zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach
Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach

Utrzymanie dróg o nawierzchnii
niebitumicznej - Zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach

Utrzymanie obiektów inżynierskich -
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach

Utrzymanie terenów zielonych -
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach

Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych
do samochodów Gminy Nysa - Zapewnienie
ciągłości działania

Zakup usług dostępu do internetu i
transmisji danych - Utrzymanie ciągłości
działania Gminy

Zakup usług dostępu do Internetu i
transmisji danych na potrzeby Schroniska
dla zwierząt w Konradowej - Utrzymanie
ciągłości działania Gminy

Zarządzanie nieruchomościami gminnymi -
lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie
utrzymania we właściwym stanie
mieszkaniowego zasobu gminy

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w
sezonie 2014/2015 - Zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach

Zorganizowanie i administrowanie Strefą
Płatnego Parkowania niestrzeżonego na
terenie miasta Nysa - Organizacja systemu
parkowania na drogach

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

2013

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2013

2014

2013

2014

2014

2015

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2015

2015

2016

2015

2015

2018

- wydatki majątkowe

Dokapitalizowanie spółek - poręczenie
pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr
XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28
listopada 2007 r. "AKWA" - spłata rat
kredytów objętych udzielonymi
poręczeniami

Dokapitalizowanie spółek - poręczenie
pożyczki z WFOŚiGWwOpolu Uchwała Nr
XXIX/436/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
11 marca 2009r. "AKWA"- Spłata rat
kredytów objętych udzielonymi
poręczeniami

NYSA

NYSA

2010

2010

2020

2019

521 766,00

0,00

190000,00

100000,00

490 000,00

90000,00

140000,00

90000,00

104000,00

16 000,00

1 500,00

2969387,00

200000,00

200000,00

3 493 794,00

7220200,00

2273594,00

0,00

-

91 576,43

71 400,02

259 904,44

0,00

0,00

11 618,11

27 987,45

6 568,20

0,00

1 213077,91

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

R Z

Barska



Wieloletnia prognoza finansowa Gminy nysa wraz z prognozą kwoty długu
oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2014- 2022 przyjęta została Uchwałą Nr
XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2022.

W ciągu I półrocza 2014 r. powyższa uchwała wraz z załącznikami Nr l i Nr 2
ulegały zmianom wskutek zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Miejskiej
w Nysie oraz zarządzeń Burmistrza Nysy.

Zmiany budżetu na dzień 30.06.2014 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie

Dochody budżetowe
(załącznik nr 1)

Wydatki budżetowe
(załącznik nr 2)

Przychody
(wg informacji dodatkowej

do załącznika nr 1 i 2)

Rozchody
(wg informacji dodatkowej do
załącznika nr 1 i 2)

Plan na 2014 r.
wg uchwały
budżetowej

146.638.766,00

151.879.426,00

11.240.660,00

6.000.000,00

Plan po
zmianach

152.311.763,25

159.066.051,60

12.902.634,01

5.148.345,66

Zwiększenia
Zmniejszenia

+ 6.340.408,28

- 667.411,03

+ 7.713.776,60

- 527.151,00

+ 1.661.974,01

+ 148.345,66

ZBIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE, DOCHODY I WYDATKI

MAJĄTKOWE, PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Realizację budżetu Gminy Nysa na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.
i
I
1
2
11
1
2

III
IV

1
2
V
1
2

Wyszczególnienie
2

Dochody
* dochody bieżące
* dochody majątkowe
Wydatki
* wydatki bieżące
* wydatki majątkowe
Nadwyżka/deficyt (I-II)
Przychody
* kredyty i pożyczki
* inne źródła
Rozchody
* spłata kredytów i pożyczek
* inne

Plan
3

152.3 1 1 . 763,25 zł
141.826.053,14 zł

10.485.710,11 zł
159.066.05 1,60 zł
137.795.818,28 zł
21. 270.233,32 zł
-6.754.288,35 zł
12.902.634,01 zł
10.220.000,00 zł
2.682.634,01 zł
6.148.345,66 zł
6.000.000,00 zł

148.345,66 zł

Wykonanie
./

79.728.403,52 zł
76.958.839,58 zł

2.769.563,94 zł
70.963. 756,74 zł
65.092. 103,46 zł

5.871. 653,28 zł
8.764.646,78 zł
9.244.770,62 zł

0,00 zł
9.244.770,62 zł
3.442. 77 1,08 zł
3.400.000,00 zł

42.771,08 zł

% wyk.
(kol.4/3)

5

52,35%
54,26%
26,41%
44,61%
47,24%
27,61%

71,65%
0,00%

344,62%
56,00%
56,67%
28,83%



ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r. wynosi
32.000.000,00 zł, tj. 21,01% planowanych w 2014r. dochodów.

Prowizja bankowe z tytułu uruchomienia kredytów i pożyczek w pierwszym
półroczu 2014 r nie występowały. Odsetki od kredytów i pożyczek zapłacone
w pierwszym półroczu wyniosły 614.896,42 zł.

Nie spłacone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Bank

ING Bank
Śląski Nysa

;NG Bank
Śląski Nysa

ING Bank
Śląski Nysa

Bank
Gospodarstwa

Krajowego
Opole

MG Bank
Śląski Nysa

Razem:

Kwota

5.600.000

5.000.000

6.500.000

8.900.000

6.000.000

32.000.000

Rodzaj

Złotowy

Złotowy

Złotowy

Złotowy

Złotowy

Data
udzielenia
(zawarcia
umowy)

22.12.2009

24.11.2010

05-12-2011

10-12-2012

16-12-2013

Termin
zapadalności

31.12.2016

31.12.2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2020

Oprocentowanie
(%)

3,82

3,76

3,40

3,32

3,31

Budżet Gminy Nysa spełnia relację z art. 243 obowiązującej ustawy
o finansach publicznych,

Przedstawienie obowiązującej na 30 czerwca 2014 r. Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz informację o wykonaniu na 30 czerwca 2014 r. zawiera załącznik nr l
do niniejszej informacji (plandochodów i wydatków w WPF różni się o zmiany
dokonanane zarządzeniami po uchwaleniu WPF).

Przedstawienie wykonania przedsięwzięć na 30 czerwca 2014 r. poprzez
wskazanie poniesionych wydatków zwiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

B U T R Z

laata. Barska


