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1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 za pierwsze półrocze 2014 roku 
 

 

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 885; z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w 

Bobowej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - 

Burmistrz Bobowej przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bobowa za I półrocze 2014 .  
 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobowa na lata 2012-2020 została przyjęta uchwałą Nr 

XL/298/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30.12.2013 r. 

 

W ciągu roku budżetowego Rada Miejska dokonała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a miano-

wicie: 

 

-uchwałą Nr XLII/319/14 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 3 lutego 2014 r. w związku ze zwiększeniem 

budżetu Gminy Bobowa na 2014 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę 446 551 zł. oraz planowanych 

wydatków o kwotę 963 547 zł rada dokonała zmiany WPF. Na wskutek wprowadzonych zmian zwiększył się 

niedobór budżetu o kwotę 516 996 zł. W uchwale zmniejszono przychody budżetu o kwotę 70 504 zł  oraz 

rozchody  budżetu o kwotę  587 500 zł. Rada dokonała aktualizacji  załączników nr 1,2,3  

 

-uchwałą Nr XLIII/331/14 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 24 marca 2014 r. w związku ze zwiększeniem 

budżetu Gminy Bobowa na 2014 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę  284 715 zł. oraz planowa-

nych wydatków o kwotę 519 326 zł, rada wprowadziła zmiany WPF. Na wskutek wprowadzonych zmian 

zwiększył się niedobór budżetu o kwotę 234 611 zł. W uchwale zwiększono przychody wprowadzając wolne 

środki na kwotę 234 611 zł. Rada dokonała aktualizacji  załączników nr 1,3.  

 

 

-uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 28 kwietnia 2014  r. w związku ze zwiększe-

niem budżetu Gminy Bobowa na 2014 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę  632 723 zł oraz plano-

wanych wydatków o kwotę 1 159 266 zł, rada wprowadziła zmiany WPF. Na wskutek wprowadzonych zmian 

zwiększył się niedobór budżetu o kwotę 526 543 zł. W uchwale zwiększono przychody z tytułu pożyczek i 

kredytów na kwotę 526 543 zł.  Ponadto wprowadzono również zmiany w zakresie limitów zobowiązań i 

wydatków, przedsięwzięć  majątkowych i bieżących.  

 

-uchwałą Nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 5czerwca 2014  r. w związku ze zwiększeniem 

budżetu Gminy Bobowa na 2014 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę  441 179 zł oraz planowanych 

wydatków o kwotę 713 500 zł, rada wprowadziła zmiany WPF. Na wskutek wprowadzonych zmian zwiększył 

się niedobór budżetu o kwotę 272 321 zł. W uchwale zwiększono przychody z tytułu pożyczek i kredytów na 

kwotę 272 321 zł.  Ponadto wprowadzono również zmiany w zakresie załączników 1,2,3.  

 

-uchwałą Nr XLV/356/14 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 30 czerwca 2014  r. w związku ze zwiększeniem 

budżetu Gminy Bobowa na 2014 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków o kwotę  o kwotę 75 000 

zł rada wprowadziła zmiany WPF. Ponadto wprowadzono również zmiany w zakresie limitów zobowiązań i 

wydatków, przedsięwzięć  majątkowych i bieżących.  
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2. Zmiany w zakresie planu dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów budżetu Gminy Bobowa w I 

półroczu 2014 r. przedstawiają się następująco: 

 

Nazwa 
Plan uchwały  

budżetowej na 2014 r. 
Zmiany 

Plan po zmianach 
wg stanu na                     

30 czerwca 2014r. 

Dochody 36 996 976,00 + 2 875 435,27 39 872 411,27 

Wydatki 38 442 951,00 + 4 425 906,27 42 868 857,27 

Wynik -/+ -1 445 975,00 + 1 550 471,00 -2 996 446,00 

Przychody 2 980 675,00 + 962 971,00 3 943 646,00 

Rozchody 1 534 700,00 - 587 500,00 947 200,00 

 

Poniższa tabela przedstawia przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa na ko-

niec I półrocza 2014 roku. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmia-

nach 2014 r. 

Wykonanie 

w zł. 

Wykonanie 

w % 

1 Dochody ogółem 39 872 411,27  17 229 539,99 43,21 

1.1 Dochody bieżące 33 420 663,27  16 860 860,99 50,45 

1.1.1 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 
2 405 058,00  

1 065 324,00 44,30 

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych 
9 500,00  

6 333,99 66,67 

1.1.3 podatki i opłaty 2 431 000,00  1 129 343,73 46,46 

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1 155 000,00  652 720,84 56,51 

1.1.4 z subwencji ogólnej 17 495 493,00  9 937 400,00 56,80 

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7 791 327,27  3 539 984,47 45,43 

1.2 Dochody majątkowe, w tym 6 360 860,00  368 679,00 5,80 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 0,00  0,00 0,00 

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 6 360 860,00  368 679,00 5,80 

2 Wydatki ogółem 42 868 857,27  13 590 904,33 31,70 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 28 585 739,27  13 309 783,90 46,56 

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00  0,00 0,00 

2.1.1.1 
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 
0,00  

0,00 0,00 

2.1.2 

      na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o 

działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 

dotacją z budżetu państwa 

0,00  

0,00 0,00 

2.1.3  wydatki na obsługę długu, w tym: 330 000,00  48 668,87 14,75 

2.1.3.1           odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 310 000,00  48 668,87 15,70 

2.1.3.1.1 

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 

którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoń-

czeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków 

(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 

0,00  

0,00 0,00 

2.1.3.1.2 

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowią-

zań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na 

wkład krajowy 

0,00  

0,00 0,00 

2.2 Wydatki majątkowe 14 283 118,00  281 120,43 1,97 

3 Wynik budżetu -2 996 446,00  3 638 635,66 0,00 
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4 Przychody budżetu 3 943 646,00  2 069 272,72 52,47 

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00  0,00 0,00 

4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00  0,00 0,00 

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 234 611,00  2 069 272,72 882,00 

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 234 611,00  0,00 0,00 

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 3 709 035,00  0,00 0,00 

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 761 835,00  0,00 0,00 

4.4  Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00  0,00 0,00 

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00  0,00 0,00 

5 Rozchody budżetu 947 200,00  473 600,00 50,00 

5.1 
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów warto-

ściowych 
947 200,00  

473 600,00 50,00 

5.1.1 
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłą-

czeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 
0,00  

0,00 0,00 

5.1.1.1 
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okre-

ślonych w art. 243 ust. 3 ustawy 
0,00  

0,00 0,00 

5.1.1.2 
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okre-

ślonych w art. 243 ust. 3a ustawy 
0,00  

0,00 0,00 

5.1.1.3 
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych 

niż określone w art. 243 ustawy 
0,00  

0,00 0,00 

5.2  Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00  0,00 0,00 

6 Kwota długu 7 696 318,14  4 460 883,14 0,00 

7 

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednost-

kach zaliczanych do sektora  finansów publicznych 0,00  0,00 0,00 

8 
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 

ustawy x x x 

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi 4 867 512,00  3 551 077,09 72,95 

8.2 
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydat-

kami bieżącymi, pomniejszonymi  o wydatki 5 102 123,00  3 551 077,09 69,60 

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x 

9.1 

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 uwzględnie-

nia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 3,16% 

3,03% 95,89 

9.2 

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. 

3,16% 3,03% 95,89 

9.3 

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega-

jąca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 

0,00  0,00% 0,00 

9.4 

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 uwzględ-

nieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 

3,16% 3,03% 95,89 

9.5 

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży ma-

jątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 

dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 

12,24% 0,00% 0,00 

9.6 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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 arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  

13,39% 0,00% 0,00 

9.6.1 

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)  

15,81% 0,00% 0,00 

10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,  w tym na: 0,00  0,00 0,00 

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00  0,00 0,00 

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x   x 
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11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 283 320,00  6 793 059,94 51,14 

11.2 
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu teryto-

rialnego 
2 781 407,00  

1 299 014,85 46,70 

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 12 768 828,00  450 194,21 3,53 

11.3.1 bieżące 1 409 281,00  359 449,80 25,51 

11.3.2 majątkowe 11 359 547,00  90 744,41 0,80 

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane  3 677 000,00  86 806,59 2,36 

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 10 472 818,00  3 937,82 0,04 

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji  75 000,00  0,00 0,00 

12 
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
x x x 

12.1 
Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia-

łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
1 085 376,00  40 141,05 3,70 

12.1.1 -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 000 267,00  38 078,72 3,81 

12.1.1.1 
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wy-

łącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 
1 000 267,00  

38 078,72 3,81 

12.2 
Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
3 975 399,00  

368 679,00 9,27 

12.2.1 -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 388 129,00  368 679,00 26,56 

12.2.1.1 
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wy-

łącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 
978 470,00  

368 679,00 37,68 

12.3 
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
1 197 866,00  

92 426,76 7,72 

12.3.1 -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  1 019 716,00  75 572,62 7,41 

12.3.2 

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  

1 019 716,00  75 572,62 7,41 

12.4 
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia-

łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
4 893 471,00  1 994,08 0,04 

12.4.1 -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 019 729,00  0,00 0,00 

12.4.2 

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynika-

jące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o 

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

657 229,00  0,00 0,00 

12.5 

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, pro-

jektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  

1 501 892,00  18 848,22 1,25 

12.5.1 
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu 

lub zadania 
894 392,00  18 848,22 2,11 

12.6 

Wydatki na wkład krajowy 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 

894 392,00  18 848,22 2,11 

12.6.1 
*w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu 

lub zadania 
894 392,00  18 848,22 2,11 

12.7 

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 

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

finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta-

wy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  

0,00  0,00 0,00 

12.7.1 
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu 

lub zadania 
0,00  0,00 0,00 

12.8 

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 

powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realiza-

cję programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środka-

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

0,00  0,00 0,00 

12.8.1 
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu 

lub zadania 
0,00  0,00 0,00 

13 
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicz-

nych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  
x x x 

13.1 

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu te-

rytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 

zakładach opieki zdrowotnej 

0,00  0,00 0,00 

13.2 
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 

mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej 
0,00  0,00 0,00 
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(Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 

13.3 
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 

ustawy o działalności leczniczej 
0,00  0,00 0,00 

13.4 

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakła-

du opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  

o działalności leczniczej 

0,00  0,00 0,00 

13.5 

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakła-

du opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o 

działalności leczniczej 

0,00  0,00 0,00 

13.6 

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 

opieki zdrowotnej 

0,00  0,00 0,00 

13.7 
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
0,00  0,00 0,00 

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x 

14.1 
-Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 

mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 
947 200,00  473 600,00 50,00 

14.2 -Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00  0,00 0,00 

14.3 -Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00  0,00 0,00 

14.4 
-Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umo-

rzenia, różnice kursowe) 
0,00  

0,00 0,00 

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x 

15.1 -Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym,  w tym: 0,00  0,00 0,00 

15.1.1  -środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00  0,00 0,00 

15.2 

-Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom,  

nieuwzględniane  w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 

ustawy 

0,00  0,00 0,00 

 

2.Przebieg realizacji przedsięwzięć   o których mowa w art. 226, ust 4  pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych. 

 

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono limity zobowiązań dla przedsię-

wzięć, projektów, programów wieloletnich.  

 

L.p 

Nazwa i cel 

Jednostka  
odpowiedzialna 

lub  
koordynująca 

Okres rea-
lizacji Łączne 

nakłady 
finansowe 

Limit 2014 
Wykona-

nie                  
w zł 

Wyko-
nanie  
w %   od do 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 26 018 097,00 12 768 828,00 450 194,21 3,53 

1.a - wydatki bieżące 3 079 281,00 1 409 281,00 359 449,80 25,51 

1.b - wydatki majątkowe 22 938 816,00 11 359 547,00 90 744,41 0,80 

1.1 

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, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 

10 591 781,00 4 291 781,00 78 294,69 1,82 

1 - wydatki bieżące 1 446 781,00 646 781,00 76 300,61 11,80 

2 
Decyduję o sobie i myślę o swojej przy-
szłości i realizacja zadania w ramach 
programu EF POKL -  

OŚRODEK 
POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
2008 2014 232 481,00 232 481,00 58 800,61 25,29 

3 

Demontaż i bezpieczne składowanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Bobowa w ramach Szwajcarsko 
Polskiego Programu Współpracy    

URZĄD MIEJSKI 2014 2016 1 200 000,00 400 000,00 9 700,00 2,43 

4 

Profesjonalizacja 6 JST poprzez wdro-
żenie usprawnień samooceny CAF za-
danie realizowane w Gminie Bobowa w 
ramach EFS POKL  - Profesjonalizacja 6 
JST poprzez wdrożenie usprawnień 
samooceny CAF zadanie realizowane w 
Gminie Bobowa w ramach   EFS POKL  

URZĄD MIEJSKI 2013 2014 14 300,00 14 300,00 7 800,00 54,55 

5 - wydatki majątkowe 9 145 000,00 3 645 000,00 1 994,08 0,05 
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6 

Budowa wielofunkcyjnego domu kultury 
w m. Jankowa - Gmina Bobowa- składa-
jacego się z budowy domu kultury w 
Jankowej realizow. w ramach PROW  
działanie "Odnowa i rozwój wsi" - Budo-
wa wielofunkcyjnego domu kultury w m. 
Jankowa - Gmina Bobowa- składającego 
się z budowy domu kultury w Jankowej 
realiz. w ramach PROW  działanie "Od-
nowa i rozwój wsi" 

URZĄD MIEJSKI 2013 2014 645 000,00 645 000,00 1 994,08 0,31 

7 

Poprawa dostępności do kultury poprzez 
kompleksową renowację zabytkowych 
obiektów sakralnych na terenie Gminy 
Bobowa wraz z utworzeniem wirtualnej 
instytucji kulturyw ramach mechanizmu 
Finansowego EOG 2009-2014 i Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego  - 
renowacja kościołów 

URZĄD MIEJSKI 2014 2016 8 500 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 

1.3 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymie-
nione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 

15 426 316,00 8 477 047,00 371 899,52 4,39 

1 - wydatki bieżące 1 632 500,00 762 500,00 283 149,19 37,13 

2 Dowożenie dzieci do szkół  -  ZEAS  2013 2015 230 000,00 105 000,00 17 136,00 16,32 

3 
Konserwacja sieci energetycznych wraz 
z dzierżawą -  

URZĄD MIEJSKI 2013 2015 125 000,00 55 000,00 19 563,19 35,57 

4 

Opracowanie dokumentacji do zmian 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go na terenie Gminy Bobowa  - Opraco-
wanie dokumentacji do zmian planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
terenie Gminy Bobowa  

URZĄD MIEJSKI 2013 2014 6 500,00 6 500,00 6 150,00 94,62 

5 
Opracowanie dokumentacji na budowę 
oświetlenia ulicznego wraz z chodnikiem 
w m. Bobowa  

URZĄD MIEJSKI 2013 2014 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 

6 
Opracowanie dokumentacji planistycznej 
do strefy aktywności gospodarczej w m. 
Bobowa   

URZĄD MIEJSKI 2014 2015 25 000,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Zbiórka segregowanych odpadów komu-
nalnych -  

URZĄD MIEJSKI 2013 2015 1 230 000,00 580 000,00 240 300,00 41,43 

2. - wydatki majątkowe 13 793 816,00 7 714 547,00 88 750,33 1,15 

1 
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu 
dr.wojew.nr 981 Jankowa -Wilczyska-
pomoc rzeczowa 50 %  

URZĄD MIEJSKI 2013 2014 1 768 000,00 1 768 000,00 0,00 0,00 

2 

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu 
dr.woj.nr 977 Tarnów-Moszczenica w m. 
Siedliska i Sędziszowa -pomoc rzeczowa 
50 % -  

URZĄD MIEJSKI 2013 2014 935 000,00 935 000,00 0,00 0,00 

3 
Budowa i przebudowa rowu odwadniają-
cego wzdłuż dr. gminnej przy ul. Piekar-
skiej w m. Bobowa - budowa rowu 

URZĄD MIEJSKI 2013 2015 200 000,00 120 000,00 0,00 0,00 

4 

Budowa wielofunkcyjnego domu kultury 
w m. Jankowa Gmina Bobowa- składają-
cego się z budowy remizy OSP w Jan-
kowej  

URZĄD MIEJSKI 2013 2014 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 

5 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 981 
na odcinku Zborowice-Krynica Zdrój.-
pomoc finansowa 50 %  

URZĄD MIEJSKI 2014 2015 48 600,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Przebudowa i remont stadionu sporto-
wego w m. Bobowa wraz z nadzorem 
inwestycyjnym   

URZĄD MIEJSKI 2014 2015 2 079 216,00 928 547,00 0,00 0,00 
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7 

Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami i prze-
pompowniami w m. Wilczyska i Stróżna 
oraz budowę sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w m. Siedliska i Stróżna 

URZĄD MIEJSKI 2012 2014 99 000,00 99 000,00 84 812,51 85,67 

8 
Wykonanie kanalizacji sanitarne i sieci 
wodociągowej w miejscowości Siedliska i 
Sędziszowa gm. Bobowa etap II zad1   -  

URZĄD MIEJSKI 2014 2015 5 804 000,00 2 804 000,00 3 937,82 0,14 

9 

Zakup nieruchomości gruntowych zabu-
dowanych z przeznaczeniem na Szkołę 
Muzyczną w Bobowej - zakup nierucho-
mości 

URZĄD MIEJSKI 2014 2016 2 750 000,00 950 000,00 0,00 0,00 

                                                      

                                                    Przedsięwzięcia bieżące 

 

1. „Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości” projekt jest realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Bobowej. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. –Limit wydatków  na 2014. został ustalony w wysokości 232 481  zł. Poziom wykonania wy-

datków w stosunku do limitu wynosi  58 800,61 zł, co stanowi 25,3 %. Zadanie jest realizowane od 

2008 roku- zakończenie realizacji projektu planuje się na grudzień 2014 r. W ramach projektu zorgani-

zowano szkolenia skierowane do osób bezrobotnych, które mogły nabyć nowe kwalifikacje zawodowe.   

 

2. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest” projekt jest realizowany przez 

Gminę Bobowa wspólnie z Gminą Szczucin. Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Szwajcar-

skiego w wysokości 85 % wykonanych kosztów projektu. – Limit wydatków  na 2014 r. został ustalony 

na kwotę 400 000  zł. Poziom wykonania wydatków w 2014 r. w stosunku do limitu wynosi  kwotę 9 

700 zł, co stan 2,4 %. Projekt trwać będzie do roku 2016 r. W ramach projektu gmina będzie miała 

możliwość usunięcia i bezpiecznej utylizacji, pokryć dachowych zawierających azbest z około 900 bu-

dynków. 

3.”Profesjonalizacja 6 jst poprzez wdrożenie usprawnień samooceny CAF zadanie realizowane w Gminie   

Bobowa „- projekt jest realizowany w Urzędzie Miejskim w Bobowej. Gmina uzyskała dofinansowanie 

w wysokości 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. –Limit wydatków  na 2014 r. został ustalony w wysokości 14 300  zł, Poziom wykonania wy-

datków w stosunku do limitu wynosi  kwotę 7 800 zł, co stan 54,5 %. W ramach projektu zostały zaku-

piono programy komputerowe oraz sprzęt komputerowy, jak również zostały przeprowadzone szkole-

nia  dla urzędników.  

 

4. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Bobowa  -  Limit wydatków na 2014 r. został ustalony w 

wysokości 105 000 zł. Poziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wynosi 17 136 zł, co stano-

wi 16,3 %. W miesiącu sierpniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą  na realizację usługi na kolej-

ny rok szkolny 2014/2015.Wydatki w tym zakresie będą realizowane od m-ca września br.   

 

5. Konserwacja sieci energetycznej wraz z dzierżawą słupów - Limit wydatków na 2014 r. został ustalony 

w wysokości 55 000 zł. Poziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wynosi 19 563,19 zł co 

stanowi 35,6 %. W celu zabezpieczenia ciągłości działania usługi konserwacji sieci energetycznej 

oświetlenia ulicznego oraz dzierżawy słupów energetycznych oświetlenia ulicznego, gmina co roku w 

miesiącu czerwcu podpisuje umowy na realizację tej usługi. 

 

6. Opracowanie dokumentacji do zmian planu zagospodarowania przestrzennego- Limit wydatków na 

2014 r. został ustalony w wysokości 6 500 zł. Poziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wy-

nosi 6 150 zł, co stanowi 94,6 %. W miesiącu lipcu 2013 r została podpisana umowa z firma ATA na 

opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego zadanie zostało zakończone w lutym 

2014 r.  
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7. Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych – Limit wydatków na 2014 r. został ustalony w wysoko-

ści 580 000 zł. Poziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wynosi 240 300  zł, co stanowi 41,4 

%. Umowa na realizację usługi jest podpisywana co roku w miesiącu grudniu. Zakończenie realizacji 

zleconej usługi nastąpi 31 grudnia 2014 r.  

 

8.Opracowanie dokumentacji planistycznej do strefy aktywności gospodarczej z limitem wydatków  

25 000 zł- zostało zlecone wykonanie do końca maja 2015 r.  

 

9. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego wraz z chodnikiem w m. Bobowa 

     Limit wydatków na 2014 r. został ustalony w wysokości 16 000 zł. Wydatki zostaną wykonane do    

końca września 2014 r. 

 

                                                         Przedsięwzięć  majątkowe 

 

1. Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w m. Jankowa zadanie realizowane w ramach PROW działanie 

„Odnowa i rozwój wsi”.  Zadanie uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 00 0 zł.Pierwszy etap bu-

dowy domu kultury rozpoczęto w 2013. Limit wydatków na 2014 r. został ustalony w wysokości 645 

000 zł. Poziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wynosi 0 zł. Budynek został oddany do 

użytkowania w sierpniu 2014 r.    

 

2. Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w m. Jankowa w tym budowa remizy OSP W Jankowej. Limit 

wydatków na 2014 r. został ustalony w wysokości 110 000 zł. Poziom wykonania wydatków w stosun-

ku do limitu wynosi 0 zł. Budynek został oddany do użytkowania w sierpniu 2014 r.  

   

3.  Poprawa dostępności do kultury poprzez kompleksową renowację zabytkowych obiektów sakralnych 

na terenie Gminy Bobowa w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014i Norweskiego Me-

chanizmu Finansowego. Ustalono limit wydatków na 2014 r. 3 000 000 zł, w 2015 r.3000 000 zł i w 

2016 r. 2 500 000 zł. W miesiącu wrześniu i październiku br. będą złożone wnioski do kolejnych pro-

gramów unijnych umożliwiające rozpoczęcie realizacji zadania. 

 

 

4. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. wojew .981 Jankowa- Wilczyska pomoc rzeczowa 50% rea-

lizowane przy udziale 50%  dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Limit wydatków na 2014 r. 

został ustalony w wysokości 1768 000 zł. Poziom wykonania wydatków wg stanu na 30.06.2014 r.  w 

stosunku do limitu wynosi 0 zł.  I etap wykonanie chodnika dla pieszych o długości  740 mb. został za-

kończony w 2013 br. Kolejny etap realizacji zadania za około 1 200 000 zł nastąpi do 21 listopada  

2014 r. 

 

5. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. wojew .977 Tarnów –Moszczenica w m. Siedliska-

Sędziszowa- pomoc rzeczowa 50%  realizowane przy udziale 50 % dofinansowania z Urzędu Marszał-

kowskiego.  Pierwszy etap zadania budowy chodnika o długości 422,20 mb.  Został zakończony w 

2013 r. Limit wydatków na 2014 r. został ustalony w wysokości 935 000 zł. Poziom wykonania wydat-

ków wg. stanu na 30.06.2014 r. w stosunku do limitu wynosi 0 zł.  II etap wykonanie chodnika dla pie-

szych  zostanie zakończony do 30 sierpnia 2014 r. 

 

     6. Budowa i przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż dr.gm. przy ul. Piekarskiej w Bobowej  

     W październiku 2013 r. została podpisana umowa na wykonanie w okresie trzech kolejnych lat zadania 

budowy rowu odwadniającego za kwotę 306 434,08 zł. W roku 2013 został zakończony I etap odbudo-

wy rowu płytami ażurowymi oraz wykonanie wlotu do rzeki Biała Tarnowska za kwotę W 2013 została 

wykonana przebudowa za kwotę 120 000  zł. Kolejne etapy zostanie zakończony w październiku 2014 

r. za kwotę 120 000 zł.      

 

    7.  Przebudowa i remont stadiony sportowego lekkoatletycznego w m. Bobowa wraz z nadzorem. 
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     Zadanie realizowane  przy udziale dotacji Ministerstwem Sportu i Turystyki.  Pierwszy etap zadania zo-

stanie zakończony w grudniu 2014 r. Limit wydatków na 2014 r. został ustalony w wysokości 928 547 

zł. a na rok  2015 to kwota  1150 669 zł. Poziom wykonania wydatków wg. stanu na 30.06.2014 r. w 

stosunku do limitu wynosi 0 zł.  

 

     8.  Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji  sanitarnej wraz z przyłą                 

czami i przepompowniami w m. Wilczyska i Stróżna oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłą-

czami w m Siedliska i Stróżna. Limit wydatków na 2014 r. został ustalony w wysokości 99 000 zł. Po-

ziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wynosi 84 812,51 zł, co stanowi 85,7 %. 

 

9. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m Siedliska i Sędziszowa gm. Bobowa etap II   

zad1. Limit wydatków na 2014 r. został ustalony w wysokości 2 804 000 zł. a na 2015 r. 3 000 000  zł 

Poziom wykonania wydatków wg stanu na 30.06.2014 r.  w stosunku do limitu wynosi 3 937,82 zł, co 

stanowi 0,14 %. W ramach zadania zostanie rozbudowane około 16 km sieci kanalizacyjnej i wodocią-

gowej. 

 

10.Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych na szkołę Muzyczną w Bobowej  Limit wydatków na   

2014 r. został ustalony w wysokości 950 000 zł. Poziom wykonania wydatków wg stanu na 30.06.2014 

r.  w stosunku do limitu wynosi 0 zł.  Budynek wraz z nieruchomością zostanie zakupiony pod koniec 

sierpnia 2014 r. spłata  całkowita zobowiązania nastąpi do 15 sierpnia 2015 r.   

 

 

 

 

Bobowa dnia 29.08.2014 r.                                                                  Burmistrz Bobowej 

                                                                                                                  /Wacław Ligęza/ 

                                                               


