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Wieloletnia prognoza finansowa Gminy nysa wraz z prognozą kwoty długu
oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2015- 2023 przyjęta została Uchwałą Nr
IY/32/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2023.

W ciągu I półrocza 2015 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 30.06.2015 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 2015 r.
wg uchwały
budżetowej

152.604.800,00

155.791.800,00

9.287.000,00

6.100.000,00

Plan po
zmianach

155.935.232,83

162.366.259,36

12.531.026,53

6.100.000,00

Zwiększenia
Zmniejszenia

+ 9.818.393,69
- 6.487.960,86

+ 6.660.278,36
- 85.819,00

+ 3.244.026,53

-

ZBIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE, DOCHODY I WYDATKI

MAJĄTKOWE, PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Realizację budżetu Gminy Nysa na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.
/
I
1
2
II
1
2

III
IV

1
2

V
1

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

Plan
3

155.935.232,83 zł
144.209.9 11, 72 zł

11.725.321,11 zł
162.366.259,36 zł
139.133. 193,22 zł
23.233.066,14 zł
-6.431.026,53 zł
12.53 1.026,53 zł
8. 133. 796,84 zł
4.397.229,69 zł
6. 100.000,00 zł
6. 100.000,00 zł

Wykonanie
j

81.180.113,01 zł
77.802.242,08 zł

3.377.870,93 zł
69.623. 693,20 zł
65.978.555,64 zł

3.645. 137,56 zł
11. 556.419,81 zł
9.996.896,76 zł

133.796,84 zł
9.863.099,92 zł
3.400.000,00 zł
3. 400.000,00 zł

% wyk.
(kol.4/3)

5

52,06%
53,95%
28,81%
42,88%
47,42%
15,69%

79,78%
1,64%

224,30%
55,74%
55,74%



ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015 r. wynosi
34.000.000,00 zł, tj. 21,80 % planowanych w 2015 r. dochodów.

Prowizja bankowe z tytułu uruchomienia kredytów i pożyczek w pierwszym
półroczu 2015 r nie występowały. Odsetki od kredytów i pożyczek zapłacone
w pierwszym półroczu wyniosły 482.561,53 zł.

Nie spłacone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Bank

;NG Bank
Śląski Nysa

;NG Bank
Śląski Nysa

ING Bank
Śląski Nysa

Bank
Gospodarstwa

Krajowego
Opole

;NG Bank
Śląski Nysa

ING Bank
Śląski Nysa

Razem:

Kwota

3.300.000

3.000.000

5.000.000

8.700.000

6.000.000

8.000.000

34.000.000

Rodzaj

Złotowy

Złotowy

Złotowy

Złotowy

Złotowy

Złotowy

Data
udzielenia
(zawarcia
umowy)

22.12.2009

24.11.2010

05-12-2011

10-12-2012

16-12-2013

22-12-2014

Termin
zapadalności

31.12.2016

31.12.2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2020

31-12-2022

Oprocentowanie
(%)

2,84

2,81

2,44

2,34

2,34

2,15

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

Przedstawienie obowiązującej na 30 czerwca 2015 r. Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz informację o jej wykonaniu na 30 czerwca 2015 r. zawiera załącznik
nr l do niniejszej informacji (plan dochodów i wydatków w WPF różni się o
zmiany dokonanane zarządzeniami po uchwaleniu WPF).

Przedstawienie wykonania przedsięwzięć na 30 czerwca 2015 r. poprzez
wskazanie poniesionych wydatków zwiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nysa za l półrocze 2015r.

Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Plan wg stanu na 30
czerwca 201 5r,

Wykonanie na dzień
30 czerwca 201 5r.

Dochody ogółem

1

[1.1H1-2]

155591 268,83

81 180 113,01

z tego:

Dochody bieżące

1.1

143865947,72

77 802 242,08

w tym:

dochody z tytułu
udziału we wpływach

z podatku
dochodowego od
osób fizycznych

11.1

36 898 050,00

16 553 396,00

dochody z tytułu
udziału we wpływach

z podatku
dochodowego od

osób prawnych

1.1.2

1 300 000,00

606 644,27

podatki i opłaty

1.1.3

38 193 350,00

20263716,77

w tym:

z podatku od
nieruchomości

1.1.3.1

26 500000,00

14 081 144,80

z subwencji
ogólnej

1.1.4

30 146 585,00

18230586,00

z tytułu dotacji i
środków

przeznaczonych na
cele bieżące

1.1.5

37 327 962,72

22 147 899,04

Dochody
majątkowe

1.2

11 725 321,11

3 377 870,93

w tym:

ze sprzedaży
majątku

1.2.1

8681 858,14

313407,32

z tytułu dotacji
oraz środków

przeznaczonych na
inwestycje

1.2.2

3 033 462,97

3 058 985,74



Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Plan wg stanu na 30
czerwca 201 5r

Wykonanie na dzień
30 czerwca 201 5r.

Wydatki ogółem

2

[2.1] +[2.2]

162022295,36

69623693,20

z tego:

Wydatki bieżące

2.1

138789229,22

65 978 555,64

w tym:

z tytułu poręczeń i
gwarancji

2.1.1

2315000,00

0,00

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

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

1 600 000,00

482561,53

w tym:

odsetki i dyskonto
określone w art. 243

ust. 1 ustawy

2.1.3.1

1 600 000,00

482 561,53

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

23 233066,14

3645 137,56



Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Plan wg stanu na 30
czerwca 201 5r

Wykonanie na dzień
30 czerwca 201 5r.

Wynik budżetu

3

[1]-[2]

-6 431 026,53

11 556419,81

Przychody
budżetu

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

[4.4]

12531 026,53

9 996 896,76

z tego:

Nadwyżka
budżetowa z lat

ubiegłych

4.1

0,00

0,00

w tym:

na pokrycie
deficytu
budżetu

4.1.1

0,00

0,00

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

6 ustawy

42

4 397 229,69

9863099,92

w tym:

na pokrycie
deficytu
budżetu

4.2.1

0,00

0,00

Kredyty,
pożyczki, emisja

papierów
wartościowych

4.3

8 133796,84

0,00

w tym:

na pokrycie
deficytu
budżetu

4.3.1

6 431 026,53

0,00

Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem

długu

4.4

0,00

133796,84

w tym:

na pokrycie
deficytu
budżetu

4.4.1

0,00

0,00



Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Plan wg stanu na 30
czerwca 2015r

Wykonanie na dzień 30
czerwca 201 5r.

Rozchody
budżetu

5

[5.1] -f [5.2]

6100000,00

3400000,00

z tego:

Spłaty rat
kapitałowych

kredytów i pożyczek
oraz wykup

papierów
wartościowych

5.1

6100000,00

3 400 000,00

w tym:

w tym 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] +

[5.1.1.31

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

0,00

0,00

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

0,00

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

0,00

0,00



Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Plan wg stanu na 30
czerwca 201 5r

Wykonanie na dzień 30
czerwca 201 5r.

Kwota długu

6

39 300 000,00

34 000 000,00

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę samorządu
terytorialnego

zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
jednostkach

zaliczanych do sektora
finansów publicznych

7

0,00

0,00

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

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

8.1

[1.1] -[2.1]

5076718,50

1 1 823 686,44

Różnica między
dochodami
bieżącymi,

skorygowanymi o
środki a wydatkami

bieżącymi,
pomniejszonymi

o wydatki

8.2

|1 .1] + [4.1)* [4.2] -02.1] -I2.1-21)

9473948,19

21 686786,36



Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Plan wg stanu na 30
czerwca 2015r

Wykonanie na dzień
30 czerwca 201 5r.

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
([2 1.1.] + [2.1.3.1] +

6,44%

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
+ (P1.31]-(21 31.1J-I21.31.2U

+ (£5.1] -[51 1|M
'(111-115.1.11)

6,44%

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

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
(([2 1.1)-(2 1 1.1J) + ([2 1 31J-P 1 3.1 1]-

[21 3.1.2])+([51)-[S 1. 1])+[9 5]) /([!]-

[1511])

6,44%

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

mwwwtw™?

8,84%

Dopuszczalny wskaźnik

określony w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
ustawowych

wyłączeń,
obliczony w oparciu o
plan 3 kwartału roku

poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w

oparciu o średnią

9.6
średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]

9,53%

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)

10,10%

Informacja o spełnieniu
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
poprzedzającego rok

budżetowy

9.7

[9.6] - [9.4]

TAK

Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty

zobowiązań
określonego w art. 243

ustawy, po
uwzględnieniu

zobowiązań związku
współtworzonego prze/.

jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,

obliczonego w oparciu o
wykonanie roku

poprzedzającego rok
budżetowy

9.7.1

[9.6.1] -[9.4]

TAK



Wyszczególnienie

Lp

Form ufa

Plan wg stanu na 30
czerwca 201 5r

Wykonanie na dzień 30
czerwca 20 15r.

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

56 696 272,67

28 274 326,99

Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki

samorządu
terytorialnego

11.2

13880481,62

5 948 623,32

Wydatki objęte
limitem, o którym

mowa w art. 226 ust.
3 pkt 4 ustawy

11.3

[11.3.1] + [11.3.2]

8095312,68

2 999 025,91

z tego:

bieżące

11.3.1

4 133950,00

1 182665,74

majątkowe

11.3.2

3 961 362,68

1 816360,17

Wydatki
inwestycyjne

kontynuowane

11.4

1 646 362,68

501 360,17

Nowe wydatki
inwestycyjne

11.5

18 371 253,46

3 038 268,64

Wydatki majątkowe
w formie dotacji

11.6

794 450,00

105 508,75



Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Plan wg stanu na 30
czerwca 201 5r

Wykonanie na dzień 30
czerwca 201 5r.

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

12605,68

15942,65

w tym:

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1.1

12605,68

15 942,65

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

12605,68

15942,65

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

1 483 945,21

1 532 169,83

w tym:

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.2.1

1 483 945,21

1 532 169,83

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

1 483 945,21

1 532 169,83

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

12605,68

10800,00

w tym:

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

12605,68

10800,00

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

12605,68

10800,00



Wyszczególnienie

Lp

Formuła

czerwca 201 5r

Wykonanie na dzień 30
czerwca 201 5r.

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

1 131 185,94

593 023,35

w tym:

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

1 131 185,94

593 023,35

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

1 131 185,94

593 023,35

WyUdlM [Id WIMdU

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

śrnHkami
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

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

nkt 9 i ist^wy
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 i umową na realizację
programu, projektu luft zadania

finansowanego t udziałem
środków, o 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
r\wuid £UuUWTćJZ37r"

przejęcia przez
jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samodzielnych

zakładach opieki
7rlrnwntnpi

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 201 1 r. o
działalności

leczniczej (Dz. U. z
2013 r póz 217 z

późn. zm.)

13.2

0,00

0,00

Wysokość
zobowiązań

podlegających
umorzeniu, o którym

mowa w art. 1 90
ustawy o działalności

leczniczej

13.3

0,00

0,00

WyUdlKI Md bpłdię

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

przekształconego na
zasadach

określonych w
przepisach o
działalności
Ipr.7qir7pi

13.4

0,00

0,00

wyUdllM Md Spfćlię

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na

zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
lecznicze!

13.5

0,00

0,00

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
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Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nysa za l półrocze 2015r.

L.p.

1

1.0

1.b

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

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

1.3.1.7

1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10

1.3.1.11

1.3.1.12

1.31.13

1.3.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

Nazwa i cel

Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

od do

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (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

Partnerstwo Nyskie 2020. - Opracowanie dokumentów
strategicznych w partnerstwie 2020.

NYSA 2014 2016

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),z tego

- wydatki bieżące

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 Krzywoustego

Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych - utrzymanie ciągłości
działania Gminy

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

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

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

Organizowanie i prowadzenie działalności Centrum Integracji
Społecznej - Wspieranie zatrudnienia socjalnego i aktywizacji osób
wykluczonych społecznie, w szczególności z powodu uzależnień,
występowania przemocy w rodzinie i innych problemów społecznych

Oznakowanie pionowe - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach

Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach

Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy
Nysa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach

Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

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

Świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Nysa - Zapewnienie
ciągłości działania jednostki

Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony
ubezpieczeniowej

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

2013

2012

2013

2014

2014

2013

2014

2014

2015

2013

2013

2015

2015

2014

2014

2014

2017

2020

2017

2018

2016

2020

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2017

Limit 2015

8095312,68

4133950,00

3 961 362,68

1 646 362,68

0,00

1 646 362,68

1646362,68

0,00

0,00

0,00

6 448 950,00

4 133 950,00

59 000,00

17000,00

10000,00

20000,00

5 000,00

200,00

18 250.00

70 000,00

0,00

60 000,00

40000,00

600 000,00

10 000,00

270 000,00

52 000,00

300000,00
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2 999 025,91

1 182 665,74

1 816360,17

501 360,17

0,00

501 360,17

501 360,17

0,00

0,00

0,00

2 497 665,74

1 182 665,74

8541,81

6 138, 18

3431,16

4469,15

2 066,40

20,00

6 807,93

28991,48

-

5337,11

10807,17

358 482,93

7 350,00

108977,09

32 345,42

40 124,28



L.p.

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

1.3.1.27

1.3.1.28

1.3.2

1.3.2.1

Nazwa i cel

Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach

Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie 1 części parku
miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych

Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku
miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych

Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na
drogach

Utrzymanie dróg o nawierzchni! niebitumicznej - Zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach

Utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej - Zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach

Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa
na drogach

Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na
drogach
Zakup usług - dostarczanie korespondencji - Zabezpieczenie potrzeb
klientów OPS

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

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 -
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach

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

Jednostka
odpowiedzialna lub

koordynująca

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

Okres realizacji

od

2013

2015

2015

2013

2013

2015

2013

2013

2015

2014

2015

2014

do

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2017

2016

2016

2016

2018

-wydatki majątkowe

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

NYSA 2010 2020

Limit 2015

100000,00

130000,00

75 000,00

490000,00

90000,00

450000,00

140000,00

90000,00

36 000,00

1 500,00

200 000,00

800000,00

2315000,00

2315000,00
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4 223,60

49 900.00

36 500,00

182 197,99

0,00

0,00

0,00

0,00

19 260,00

301 ,35

0,00

266 392,69

1 315000,00

1 315000,00


