
Wykonanie budżetu 

Gminy Sitkówka-

Nowiny za rok 2017 –

druga strona medalu



Jak czytamy w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za rok 2017

I. Utrzymanie urzędu – premie, nagrody i 
dodatki specjalne:

- utrzymanie administracji i urzędu (wydatki bieżące) – to 4 633 344,96 

zł, z tego: 4 061 947,02 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń ( w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne)

- przez cały rok 2017 roku wójt Sebastian Nowaczkiewicz przyznał 

swoim współpracownikom (pracownikom Urzędu Gminy, GOPS, 
CUW) premii, nagród i dodatków specjalnych łącznie 

1 317 930,56 - co stanowi 32% kwoty przeznaczonej na 

utrzymanie administracji i urzędu.
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W CAŁEJ SWOJEJ KADECNJI WÓJT NOWACZKIEWICZ 

WYDAŁ PONAD 6 200 000 ZŁ NAGRÓD, PREMII I 

DODATKÓW SPECJALNYCH

 Plac zabaw w miejscowości Zagrody – koszt wykonania 533 295,52 zł

 Przebudowa dróg gminnych w Zgórsku: ul. Dębowa, Jaśminowa, 

Malinowa – koszt wykonania 1 100 127,24 zł

Gdyby nie nagrody, premie i dodatki specjalne w 

wysokości ponad    6 200 000 zł można byłoby wykonać 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny aż 12 placów zabaw 

na wzór placu zabaw w Zgórsku lub też przebudować 

przynajmniej 15 dróg gminnych na wzór ul. Dębowej, 

Jaśminowej i Malinowej.



II. Deficyt i zobowiązania z tytułu 

zaciągniętego kredytu:

- Takie wydatkowanie środków publicznych wpłynęło na wzrost 

deficytu a także na wysokość zaciągniętego kredytu:

a) Rok 2017 zamknął się deficytem na poziomie 13 636 170,51 zł,

b) Kredyt w wysokości 13 609 000 zł.

- Warto dodać, że przy opracowywaniu budżetu na rok 2017 – wójt 

zakładał zaciągnięcie kredytu na poziomie 8 629 000 zł –

najwyraźniej wypłata tak wysokich nagród, premii i dodatków 

specjalnych sprawiła że trzeba było zaciągnąć kredyt w wysokości 

niemal 14 000 000 zł,

- Na dzień 31.12. 2017 Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 

17 578 251,72 zł co stanowi 30,48% wykonanych dochodów.



III. Wydatki niewygasające wraz z 

upływem roku budżetowego 2017

 W 2017 roku wójt Sebastian Nowaczkiewicz nie zrealizował 

wszystkich zaplanowanych inwestycji, nie było to możliwe ponieważ 

przygotowany budżet, podobnie jak budżet roku 2018  był 

przeszacowany i niemożliwy do zrealizowania.

 Łączna wartość inwestycji przeniesiona do realizacji na rok 2018 to 

8 570 484, 55 zł (23 inwestycje) co oznacza że wartość tych 

inwestycji nie została zrealizowana w 2017 roku.
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