
1 

 

Załącznik Nr 2 

Do Zarządzenia Nr 35/2017 

Wójta Gminy Nowy Duninów 

z dnia 09.08.2017 r. 

 

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

za I półrocze 2017r. 

 

 

 

 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2017 – 2023 została 

uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą Nr 137/XVII/2016 z dnia 29 

grudnia 2016 roku. 

 Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

W okresie sprawozdawczym zmieniono załącznik nr 1 i 2. 

Planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2017 rok osiągnęły następujące wielkości: 

 

 Plan przedsięwzięć bieżących   100.968,75 

 Wykonanie przedsięwzięć bieżących  0 

 tj. 0% 

 Plan przedsięwzięć majątkowych   1.288.332,- 

 Wykonanie przedsięwzięć majątkowych  3.204,34 

 tj. 0,25 % 

 

Przedsięwzięcia bieżące 

 

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na 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 uofp.  

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 100.968,75 zł 

kwota nie została wydatkowana: 

Gmina od 1 września będzie realizowała projekt konkursowy w ramach Osi Priorytetowej X 

Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna. Poddziałanie 

10.1.1 Edukacja ogólna RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 

Przedsięwzięcie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości 

edukacji w Gminie Nowy Duninów”, którego celem jest poprawa efektywności i jakości 

kształcenia – będzie realizowane w Zespole Szkół w Nowym Duninowie w latach 2017-2019. 

Łączne nakłady finansowe 195.000 zł . (w tym 187.000 wydatki bieżące, 8.000,- wydatki 

majątkowe) Limit wydatków na 2017 rok – 100.968,75, 2018 rok – 52.468,75. 2019 rok – 

33.562,50 

  

Przedsięwzięcia majątkowe 

 

 W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na 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 uofp.  

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 1.223.972 zł 

wykonano w kwocie 3.120,88 w sposób następujący: 
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1. Realizacja w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach RPO 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego”. Do 

projektu zostało wytypowane zadanie  inwestycyjne pn.”Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkól im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”. 

Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 1.752.844,- 

W 2016 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie 8.000,- Limit wydatków w 

2017 roku – 1.215.972,-, w 2018 roku -528.872,-. Umowa z wykonawcą została 

podpisana w dniu 7 lipca. Wydatkowana kwotę 3.120,88 

2. Realizacja projektu konkursowego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla 

rozwoju regionu. Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna. Poddziałanie 10.1.1 

Edukacja ogólna RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

Przedsięwzięcie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie 

jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów”, którego celem jest poprawa 

efektywności i jakości kształcenia – będzie realizowane w Zespole Szkół w Nowym 

Duninowie w latach 2017-2019. Zaplanowano zakup zestawu interaktywnego z 

oprogramowaniem (tablica interaktywna, projektor, uchwyt oprogramowanie). 

      Łączne nakłady finansowe 8.000 zł . Limit wydatków na 2017 rok – 8.000 zł.  

      Środki będą wydatkowane od 1 września. 

 

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła też środki na 

programy, projekty lub zadania pozostałe. 

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcie w kwocie 64.360 zł została 

wydatkowana kwota 83,46 

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i 

część Nowego Duninowa” Zadanie to realizowane jest w latach 2015 -2017. Łączne 

nakłady finansowe 140.610,- Limit wydatków na 2017 rok to kwota 48.000,- 

Projektowanie zostało zakończone. Wykonawca wystawi fakturę w  sierpniu.  

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo” – 

projekt. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. W 2016 roku poniesiono nakłady 

w kwocie 2.000,- Limit wydatków na 2017 rok to kwota 1.600 zł. Projektowanie w 

trakcie realizacji. Płatność w III kwartale. 

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki” – projekt. 

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. W 2016 roku poniesiono nakłady w 

kwocie 4.800 . Limit wydatków na 2017 rok to kwota 1.600 zł. Wydatkowano kwotę 

83,46 zł. Projektowanie w trakcie realizacji. Płatność w III kwartale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


