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1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 za pierwsze półrocze 2017 roku 
 

 

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

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku .  
 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobowa na lata 2017-2023 została przyjęta uchwałą Nr 

XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

W ciągu roku budżetowego Rada Miejska w Bobowej dokonała zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finanso-

wej, a mianowicie: 

-uchwałą Nr XXIX/247/17 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 25 stycznia 2017 r. w związku ze zwiększe-

niem budżetu Gminy Bobowa na 2016 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę 33 681,16 zł oraz 

zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 33 681,16 zł, rada dokonała zmiany w WPF. Na wskutek 

wprowadzonych zmian nie zmienił się deficyt budżetowy. Rada dokonała aktualizacji załączników nr 1,2 i 3.  

-uchwałą Nr XXXI/268/17 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 27 marca 2017 r. w związku ze zmniejszeniem 

budżetu Gminy Bobowa na 2017 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę 1 062 004,70 zł oraz zmniej-

szeniem planowanych wydatków o kwotę 1 062 004,70 zł, rada dokonała zmiany w WPF. Na wskutek wpro-

wadzonych zmian nie uległ zmianie deficyt budżetowy. Rada dokonała aktualizacji załączników nr 1,2 i 3.  

-uchwałą Nr XXXIIII/281/17 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 29 maja 2019 r. w związku ze zmniejsze-

niem budżetu Gminy Bobowa na 2017 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę 715 398,00 zł oraz 

zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 72 000,00 zł, rada dokonała zmiany w WPF. Na wskutek 

wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetowy o kwotę 787 398,00 zł .Dokonano zwięk-

szenia przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 787 398,00 zł. Rada dokonała aktualizacji załącz-

ników nr 1,2 i 3. 

-uchwałą Nr XXXIV/291/17 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 26 czerwca 2017 r. w związku ze zwiększe-

niem budżetu Gminy Bobowa na 2017 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę 147 462,00 zł oraz 

zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 147 462,00 zł, rada dokonała zmiany w WPF. Na wskutek 

wprowadzonych zmian nie uległ zmianie deficyt budżetowy. Rada dokonała aktualizacji załączników nr 1,2 i 

3.  

 

2. Zmiany w zakresie planu dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów budżetu Gminy Bobowa                    

w I półroczu 2017 r. przedstawiają się następująco: 

 

Nazwa 
Plan uchwały  

budżetowej na 2017 r. 
Zmiany 

Plan po zmianach 
wg stanu na                     

30 czerwca 2017 r. 

Dochody 61 101 866,00 zł - 1 434 790,68 zł 59 667 075,32 zł 

Wydatki 65 930 599,00 zł - 647 392,68 zł 65 283 206,32 zł 

Wynik -/+ -4 828 733,00 zł + 787 398,00 zł -5 616 131,00 zł 

Przychody 6 008 733,00 zł + 787 398,00 zł 6 796 131,00 zł 

Rozchody 1 180 000,00 zł 0,00 zł 1 180 000,00 zł 

 

 

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

niec I półrocza 2017 roku. 

 



 3 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan po 

zmianach           

I pół. 2017 r.              

w zł 

Wykonanie              

w zł 

Wykonanie            

w % 

1 Dochody ogółem 59 667 075,32  25 288 278,70  42,38  

1.1 Dochody bieżące 46 897 481,32  25 184 879,70  53,70  

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

nych 
3 129 019,00  1 427 943,00  45,64  

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

nych 
35 000,00  21 088,61  60,25  

1.1.3 podatki i opłaty 2 828 300,00  1 684 009,35  59,54  

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1 120 000,00  647 904,38  57,85  

1.1.4 z subwencji ogólnej 19 883 294,00  11 395 356,00  57,31  

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 18 042 950,05  9 384 371,36  52,01  

1.2 Dochody majątkowe, w tym 12 769 594,00  103 399,00  0,81  

1.2.1 ze sprzedaży majątku 49 000,00  49 399,00  100,81  

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 12 720 514,00  54 000,00  0,42  

2 Wydatki ogółem 65 283 206,32  21 364 599,52  32,73  

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 42 885 120,32  20 490 085,65  47,78  

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

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 350 000,00  39 355,42  11,24  

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 350 000,00  39 355,42  11,24  

2.2 Wydatki majątkowe 22 398 086,00  874 513,87  3,90  

3 Wynik budżetu -5 616 131,00  3 923 679,18  0,00  

4 Przychody budżetu 6 796 131,00  7 289 477,20  107,26  

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00  2 855 919,74  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 2 813 077,00  4 433 557,46  157,61  

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 1 633 077,00  0,00  0,00  

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 3 983 054,00  0,00  0,00  

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 3 983 054,00  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 1 180 000,00  460 064,54  38,99  

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 1 180 000,00  460 064,54  38,99  

6 Kwota długu 7 236 611,46  3 973 492,92  54,91  

7 

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu teryto-

rialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zalicza-

nych 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 4 012 361,00  4 694 794,05  117,01  

8.2 
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bie-

żącymi, pomniejszonymi  o wydatki 
6 825 438,00  11 984 271,25  175,58  
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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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok. 

2,57% 1,97% 0,00% 

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. 

2,57% 1,97% 0,00% 

9.3 

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorial-

nego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 

zgodnie z art. 244 ustawy 

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 uwzględnieniu ustawowych wyłą-

czeń przypadających na dany rok 

2,57% 1,97% 0,00% 

9.5 

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 

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

roku (wskaźnik jednoroczny) 

6,83% 18,76% 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 X 

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 902 458,30  7 772 972,89  48,88  

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t. 2 466 860,00  1 176 368,17  47,69  

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 18 577 649,95  1 290 789,86  6,95  

11.3.1 bieżące 2 647 271,95  423 532,99  16,00  

11.3.2 majątkowe 15 930 378,00  867  256,87  5,44  

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane  932 200,00  667 533,76  71,61  

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 16 718 264,00  206 980,11  1,24  

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji  4 693 622,00  0,00  0,00  

12 
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środ-

ków, 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 udziałem środ-

ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
1 559 008,16  218 601,38  14,02  

12.1.1 -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 557 202,81  218 601,38  14,04  

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

zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 
477 202,81  218 601,38  45,81  

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 
11 556 780,00  0,00  0,00  

12.2.1 -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 11 549 730,00  0,00  0,00  

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

zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 
2 126 200,00  0,00  0,00  

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

ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
1 658 271,95  93 927,88  5,66  

12.3.1 -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  1 562 341,46  87 719,49  5,61  

12.3.2 

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wy-

łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

484 146,81  87 719,49  18,12  

12.4 
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
16 724 200,00  189 004,91  1,13  

12.4.1 -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 11 549 730,00  25 488,90  0,22  
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12.4.2 

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wy-

łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

2 126 200,00  25 488,90  1,20  

12.5 

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  

5 270 400,49  163 516,00  3,10  

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

dania 
1 297 000,00  15 264,00  1,18  

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% środ-

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

1 297 000,00  15 264,00  1,18  

12.6.1 
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub za-

dania 
1 297 000,00  15 264,00  1,18  

13 
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  
X X X 

13.1 

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorial-

nego 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 (Dz.U. Nr 112, 

poz. 654, z późn. zm.) 

0,00  0,00  0,00  

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 zakładu opie-

ki 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 zakładu opie-

ki 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 zdrowot-

nej 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 pu-

blicznego 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 
1 180 000,00  460 064,54  0,00  

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. umorzenia, róż-

nice 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  

15.2 
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom,  nie-

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

16 
Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy  

(dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 
X X X 

 

 

 

 

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.  
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L.p. Nazwa i cel 

Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynu-

jąca 

Okres realizacji 
Limit Wy-

datków  na 
2017 r. w zł 

Wykonanie 
Wydatków            

w zł 

Wykonanie                         
w % 

Od Do 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 18 577 649,00 1 290 789,86 6,95 

1.a - wydatki bieżące 2 647 271,00 423 532,99 16,00 

1.b - wydatki majątkowe 15 930 378,00 867 256,87 5,44 

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: 

15 082 471,00 322 292,79 2,14 

1.1.1 - wydatki bieżące 1 658 271,00 93 927,88 5,66 

1.1.1.1 

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Bobowa w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu 
Wspólpracy   - Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawie-
rających azbest 

URZĄD 
MIEJSKI 

2014 2017 120 000,00 19 365,69 16,14 

1.1.1.2 
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie 
Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie realizowane w Gminie Bobowa w 
ramach RPO WM na lata 2014-2020 - edukacja w szkołach 

URZĄD 
MIEJSKI 

2017 2019 1 101 000,00 0,00 0,00 

1.1.1.3 
RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI -aktywizacja osób bezrobotnych w 
Gmnie Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 poddziałanie 
9.1.1 - Aktywizacja społeczna osób bezrobotnych w Gminie Bobowa 

OŚRODEK 
POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
2016 2018 399 771,00 74 386,66 18,61 

1.1.1.4 
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach 
RPO WM na lata 2014-2020 - doradztwo zawodowe gimnazjalistów 

URZĄD 
MIEJSKI 

2017 2019 37 500,00 175,53 0,47 

1.1.2 - wydatki majątkowe 13 424 200,00 228 364,91 1,70 

1.1.2.1 
Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobowej z Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - budowa SAG 

URZĄD 
MIEJSKI 

2017 2018 4 000 000,00 11 550,00 0,29 

1.1.2.7 
Budowa kanalizacji sanitarnej etap III zad. 1 oraz sieci wodoc.w m. 
Stróżna, Wilczyska, Bobowa zadanie realizow. z PROW na lata 
2014-2020 - budowa kanalizacji 

URZĄD 
MIEJSKI 

2017 2018 3 622 000,00 0,00 0,00 

1.1.2.8 
Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy 
Bobowa zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 - 
Przebudowa i zmiana dróg gminnych 

URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2018 2 521 000,00 0,00 0,00 

1.1.2.9 

Przebudowa dróg gminnych prowadzących do przyszłych terenów 
inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobowej realizo-
wane w ramach RPO na lata 2014-2020 - przebudowa dróg gmin-
nych 

URZĄD 
MIEJSKI 

2017 2018 679 000,00 0,00 0,00 

1.1.2.13 
Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Bobowa w ramach 
środków z POPT na lata 2014-2020 - oprac dokument 

URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2017 52 200,00 28 641,80 54,87 

1.1.2.14 
Wsparcie służb ratowniczych zadanie realizowane w Gminie Bobowa 
w ramch RPO na lata 2014-2020 Działanie 5.1 - wsparcie służb 
ratowniczych 

URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2017 850 000,00 561,11 0,07 

1.1.2.16 
Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w 
miejscowości Bobowa oraz parku w miejscowości Jankowa w ra-
mach POIS - budowa parku 

URZĄD 
MIEJSKI 

2017 2018 1 500 000,00 0,00 0,00 

1.1.2.17 
Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej wraz z parkingiem i 
drogą dojazdową w ramach RPO na lata 2014-2020  - budow cen-
trum kultury 

URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2020 150 000,00 148 252,00 98,83 

1.1.2.18 
Budowa parkingu w Bobowej przy zajezdni autobusowej w Bobowej 
wraz z dokumentacją w ramach PROW na lata 2014-2020 - budowa 
parkingu 

URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2018 50 000,00 39 360,00 78,72 

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 3 495 178,00 968 497,07 27,71 

1.3.1 - wydatki bieżące 989 000,00 329 605,11 33,33 

1.3.1.1 Audyt Gminy Bobowa - audyt 
URZĄD 
MIEJSKI 

2015 2017 8 000,00 0,00 0,00 

1.3.1.2 Dowożenie dzieci do szkół  - 
URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2018 195 000,00 24 288,75 12,46 

1.3.1.3 Konserwacja sieci energetycznych wraz z dzierżawą - 
URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2018 76 000,00 17 136,36 22,55 

1.3.1.4 Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych - 
URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2018 674 000,00 280 800,00 41,66 

1.3.1.5 

Opracowanie dokumentacji planistycznej na zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego dla obszarów 
położonych w m. Bobowa,Jankowa i Wilczyska - opracowanie doku-
mentacji 

URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2017 36 000,00 7 380,00 20,50 

1.3.2 - wydatki majątkowe 2 506 178,00 638 891,96 25,49 

1.3.2.3 Budowa miasteczka ruchu drogowego w Bobowej przy ul. Zielona - 
URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2017 365 000,00 0,00 0,00 

1.3.2.6 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 981 na odcinku Zborowice-
Krynica Zdrój.-pomoc finansowa - Przebudowa drogi  wojew nr 981 

URZĄD 
MIEJSKI 

2015 2017 48 114,00 0,00 0,00 
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1.3.2.8 Budowa Skate-parku w Bobowej - budow skate parku 
URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2017 280 000,00 0,00 0,00 

1.3.2.9 
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa-zbiornik wody 
pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w m. Jankowa - budowa 
wodociagu 

URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2017 325 064,00 0,00 0,00 

1.3.2.11 
Budowa sześciu siłowni zewnętrznych oraz nawierzchni boiska 
sportowego na terenie Gminy Bobowa - Budowa sześciu siłowni i 
budowa boiska sportowego w Jankowej 

URZĄD 
MIEJSKI 

2016 2017 680 000,00 638 891,96 93,95 

1.3.2.12 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stróżna, Gmina Bobowa-etap 
II,zad 4 oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie 
m.Bobowa,gmina Bobowa- część II - 

URZĄD 
MIEJSKI 

2017 2018 808 000,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Przedsięwzięcia wieloletnie 

 

Zad.nr 1.1.1.1. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest” projekt był realizo-

wany przez Gminę Bobowa wspólnie z Gminą Szczucin. Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu 

Szwajcarskiego w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych projektu. – Limit wydatków  na 2017 r. 

został ustalony na kwotę 120 000  zł. Poziom wykonania wydatków w 2017 r. w stosunku do limitu 

wynosi  kwotę 19 365,69 zł, co stanowi 16,14 %. Projekt został zakończony. Gmina zapłaciła zobowią-

zania dotyczące 2016 r. 

 

Zad.nr 1.1.1.2.” Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickie 

zadanie realizowane w Gminie Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 ”. Zaplanowana zada-

nie o charakterze wieloletnim z okresem realizacji 2017-2019 rok. Ustalony limit zobowiązań na cały 

okres to kwota 2 085 000 000 zł. Zadanie realizowane przez Związek Gmin wspólnie z kilkoma gmi-

nami ze względu na ograniczoną ilość środków nie uzyskał dofinansowania. 

 

Zad. Nr 1.1.1.3 „Razem ku samodzielności – aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Bobowa w ramach 

RPO WM na lata 204-2020” .Realizacja zadania odbędzie się w latach 2016-2018 całkowita wartość  

szacunkowa zadania to kwota około 951 000 zł. Limit wydatków na 2017 r. został ustalony na kwotę 

399 771  zł. Poziom wykonania wydatków w 2017 r. w stosunku do limitu wynosi  kwotę 74 386,66 zł, 

co stanowi 18,61 %. 

Zad. Nr 1.1.1.4 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach RPOWM na lata 2014-

2020”. Realizacja zadania odbędzie się w latach 2017-2019, całkowita wartość  szacunkowa zadania to 

kwota około 86 600 zł. Limit wydatków na 2017 r. został ustalony na kwotę 37 500,95  zł. Poziom wy-

konania wydatków w 2017 r. w stosunku do limitu wynosi  kwotę 175,53 zł, co stanowi 0,47 %. 

 

Zad.nr 1.1.2.1.” Budowa strefy Aktywności Gospodarczej  w  Bobowej z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego  ramach RPO WM na lata 2014-2020 ”. Zaplanowana inwestycja o charakterze wieloletnim z 

okresem realizacji 2017-2018 rok. Ustalony limit zobowiązań na cały okres to kwota 8 000 000 zł. W 

ramach limitu na 2017 rok wykonano dokumentację projektowa kosztorysową i wniosek aplikacyjny na 

kwotę 11 550 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na kwotę 3 859 403 zł z programu RPO WM na lata 

2014-2020. W miesiącu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. Zakończenie 

realizacji zadania planuje się na wrzesień 2018 r. 
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Zad.nr 1.1.2.7.”Budowa kanalizacji sanitarnej etap III zad.1 oraz sieci wodoc. w m. Stróżna, Wilczyska 

,Bobowa zadanie realizowane z PROW na lata 201-2020”. Zaplanowana inwestycja o charakterze wie-

loletnim z okresem realizacji 2017-2018 rok. Ustalony limit zobowiązań na cały okres realizacji zada-

nia to kwota4 192 000 zł. Ustalony limit wydatków w 2017 roku na kwotę 3 622 000 zł nie został wy-

korzystany. Gmina uzyskała dofinansowanie w wys. 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Termin osta-

teczny zakończenia zadania to 30 kwietnia 2018 r. 

 

Zad.nr 1.1.2.8. ”Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa zadanie rea-

lizowane z PROW na lata 201-2020”. Zaplanowana inwestycja o charakterze wieloletnim z okresem 

realizacji 2016-2018 rok. Ustalony limit zobowiązań na cały okres  realizacji zadania to kwota 3 740 

000 zł. Ustalony limit wydatków w 2017 roku na kwotę 2 521  000 zł nie został wykorzystany.  Gmina 

uzyskała dofinansowanie w wys. 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Termin ostateczny zakończenia 

zadania to sierpień 2018 r. 

 

Zad.nr 1.1.2.9. ”Przebudowa dróg gminnych prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych Strefy 

Aktywności Gospodarczej zadanie realizowane z RPO WM na lata 2017-2020”. Zaplanowana inwesty-

cja o charakterze wieloletnim z okresem realizacji 2017-2018 rok. Ustalony limit zobowiązań na cały 

okres  realizacji zadania to kwota 812 000 zł. Ustalony limit wydatków w 2017 roku na kwotę 679 000  

zł nie został wykorzystany. Gmina uzyskała dofinansowanie w wys. 623 653 zł kosztów kwalifikowa-

nych. W miesiącu  wrześniu zostanie wybrany wykonawca na przebudowę dróg dojazdowych do Strefy 

Aktywności Gospodarczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  Termin ostateczny zakończenia zadania 

to września 2018 r. 

 

Zad.nr 1.1.2.13.”Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Bobowa w ramach programu POPT na 

lata 2014-2020”. Dokumentacja w zakresie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Bobowa wykonana na łączną kwotę 28 641,80 zł . 

 

Zad.nr 1.1.2.14. ”Wsparcie służ ratowniczych  zadanie realizowane w Gminie Bobowa w ramach RPO na 

lata 2014-2020 .działanie 5.1 wsparcie służb ratowniczych”. Zadanie jest realizowane poprzez Związek 

Gmin Ziemi Gorlickiej, który uzyskał dofinansowanie na zakup samochodów strażackich oraz systemu 

ostrzegania o zagrożeniu. Ustalony limit zobowiązań na cały okres realizacji zadania to kwota 850 000 

zł. Dostawa samochodów strażackich nastąpi do listopada 2017 r. 

 

Zad.nr 1.1.2.16. ”Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w m Bobowa oraz par-

ku w miejscowości Jankowa.” Zaplanowana inwestycja o charakterze wieloletnim z okresem realizacji 

2017-2018 rok. Ustalony limit zobowiązań na cały okres  realizacji zadania to kwota 3 000 000 zł. 

Ustalony limit wydatków w 2017 roku na kwotę 1 500 000  zł nie został wykorzystany. W miesiącu li-

stopadzie 2017 r. gmina wspólnie z innymi gminami słowackimi będzie składała wniosek aplikacyjny 

do programu INTEREG. Planuje się, że inwestycja będzie realizowana w 2018 r. po uzyskaniu dofinan-

sowania. 

 

Zad.nr 1.1.2.17. ”Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową w ramach 

RPO WM na lata 2014-2020”. Zaplanowana inwestycja o charakterze wieloletnim z okresem realizacji 

2016-2020 rok. Ustalony limit zobowiązań na cały okres  realizacji zadania to kwota 8 148 000 zł. 

Ustalony limit wydatków w 2017 roku na kwotę 150 000 zł, który został wykorzystany na kwotę 

148 252 zł. w ramach wydatku opracowano dokumentację kosztorysowo-techniczną. 

 

Zad.nr 1.1.2.18. ”Budowa parkingu  przy zajezdni autobusowej w Bobowej wraz z dokumentacją „. Zapla-

nowana inwestycja o charakterze wieloletnim z okresem realizacji 2016-2018 rok. Ustalony limit zo-

bowiązań na cały okres  realizacji zadania to kwota 850 000 zł. Ustalony limit wydatków w 2017 roku 

na kwotę 50 000 zł, który został wykorzystany na kwotę 39 360,00 zł. w ramach wydatku opracowano 

dokumentację kosztorysowo-techniczną na budowę parkingu. 
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Zad.nr 1.3.1.1. ”Audyt Gmina Bobowa”. W ramach ustalonego limitu wydatków na 2017 rok podpisano 

umowę z audytorem na wykonanie audytu Gminy Bobowa na kwotę 5 500 zł Zadanie zostanie zakoń-

czone w grudniu 2017 r. 

 

Zad.nr 1.3.1.2. ”Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Bobowa” -  Limit wydatków na 2017 r. został 

ustalony w wysokości 195 000 zł. Poziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wynosi 

24 288,75 zł, co stanowi 12,45 %. W miesiącu sierpniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą  na 

realizację usługi na kolejny rok szkolny 2017/2018.Wydatki w tym zakresie będą realizowane od m-ca 

września br.   

Zad.nr 1.1.2.7.”Budowa kanalizacji sanitarnej etap III zad.1 oraz sieci wodoc. w m. Stróżna, Wilczyska 

,Bobowa zadanie realizowane z PROW na lata 201-2020”. Zaplanowana inwestycja o charakterze wie-

loletnim z okresem realizacji 2017-2018 rok. Ustalony limit zobowiązań na cały okres realizacji zada-

nia to kwota 4 192 000 zł. Ustalony limit wydatków w 2017 roku na kwotę 3 622 000 zł nie został wy-

korzystany. Gmina uzyskała dofinansowanie w wys. 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Termin osta-

teczny zakończenia zadania to 30 kwietnia 2018 r. 

 

 

Zad.nr 1.3.1.5.” Opracowanie dokumentacji planistycznej na zmianę miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ob-

szarów położonych w m. Bobowa, Jankowa i Wilczyska ” – Limit wydatków na 2017 r. został ustalony 

w wysokości 36 000 zł. Poziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wynosi 7 380  zł, co sta-

nowi 20,5 %.Zakończenie opracowania dokumentacji planistycznej  i studium nastąpi do listopada 2017 

r.  

Zad.nr 1.3.2.3 „Budowa miasteczka ruchu drogowego w Bobowej przy ul. Zielona” Limit wydatków na 

2017 r. został ustalony w wysokości 365  000 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Małopolskiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w wysokości 100 000 zł. Inwestycja zostanie zakończona do 15 września 

2017 r. 

 

Zad.nr 1.3.2.6.”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 981 na odcinku Zborowice –Krynica Zdrój”. Ustalono  

limit zobowiązań na 2017 r. w wysokości 48 114 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w niż-

szej wartości na 2018 r. 

Zad.nr 1.3.2.8. ”Budowa Skate-parku w Bobowej„. Ustalony limit zobowiązań na okres  realizacji zadania 

to kwota 280 000 zł. W ramach limitu zostało zlecone firmie za kwotę 22 000 zł opracowanie doku-

mentacji projektowo-technicznej. Dostarczenie dokumentacji planuje się na 31.08.2017 r.  

 

Zad.nr 1.3.2.9.”Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa –zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z 

budową stacji pomp w m. Jankowa - Limit wydatków na 2017 r. został ustalony w wysokości 325 064 

zł. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2017 r. za kwotę 277 700 zł   

      

Zad.nr 1.3.2.11.” Budowa sześciu siłowni zewnętrznych oraz nawierzchni boiska sportowego na terenie 

Gminy Bobowa- Limit wydatków na 2017 r. został ustalony w wysokości 680 000zł. Poziom wykona-

nia wydatków w stosunku do limitu wynosi 638 891,96  zł, co stanowi 93,95 %. Zadanie zostało zakoń-

czone w maju 2017 r. wybudowano sześć siłowni zewnętrznych przy szkołach oraz przebudowano na-

wierzchnię boiska sportowego w Jankowej.  

 

Zad.nr 1.3.2.12.” Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stróżna, Gmina Bobowa- Limit wydatków na cały 

okres realizacji zadania 2017-2018 r. został ustalony w wysokości 1 618 000 zł. W sierpniu 2017 roku 

został ogłoszony przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stróża o dług 5,5 km oraz rozbu-

dową sieci wodociągowej  o długości 0,98 km. w m. Bobowa Planuje się, że zakończenie inwestycji na-

stąpi do sierpnia 2018 r.    

 

 

 

Bobowa dnia 30.08.2017 r.                                                                   
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