Budżet na 2016 rok
W dniu 29 grudnia 2015r. Uchwałą nr XVIII/109/15 Rada Miejska w Nasielsku przyjęła budżet na
2016 rok przedstawiony przez Burmistrza Nasielska. Jest to budżet wynikający z konsultacji
społecznych, przy jego konstruowaniu kierowano się koniecznością zaspokajania
najważniejszych potrzeb mieszkańców oraz wymogiem realizacji zadań własnych i zleconych,
określonych ustawami. Dochody oraz wydatki zostały zaplanowane z uwzględnieniem aktualnej
sytuacji gospodarczej i finansowej. Wysokość dochodów, jak i wydatków, zawartych
w budżecie jest szacunkowa, zmienia się w ciągu roku. W praktyce budżet jest dokumentem
elastycznym, w ciągu roku budżetowego kilkakrotnie bowiem wprowadza się korekty
budżetowe. Budżet na rok 2016 został stworzony z myślą o nowej perspektywie finansowej ze
środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.
Dochody budżetu na 2016 rok
Na 2016 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości 51.973.721,- zł., w tym:
1. Podatki i opłaty lokalne w wysokości 9.000.900,- zł,
2. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych(PIT) w wysokości 10.500.000,- zł,
3. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 100.000,- zł,
4. Subwencja oświatowa w wysokości 14.859.314,- zł,
5. Subwencja wyrównawcza „janosikowe” w wysokości 7.467.337,- zł,
6. Sprzedaż majątku w wysokości 120.000,- zł,
7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej na cele bieżące w wysokości 8.046.471,- zł,
8. Pozostałe dochody w wysokości 1.879.699,- zł.
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Wydatki budżetu na 2016 rok
Na 2016 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 57.918.393,- zł, w tym:
1. Wydatki oświatowe, czyli utrzymanie szkół i przedszkoli w wysokości 21.424.492,- zł,
2. Dotacje dla jednostek kultury, czyli środki finansowe dla Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz Nasielskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.000.000,- zł,
3. Dotacje dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie Gminy w wysokości 100.000,- zł,
4. Utrzymanie i remonty dróg gminnych w wysokości 1.107.020 zł,
5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, tzw. „korkowe”, w wysokości 312.000,- zł,
6. Obsługa długu w wysokości 800.000,- zł,
7. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 1.080.000,- zł,
8. Wydatki inwestycyjne w wysokości 11.918.337,- zł,
9. Wydatki na administrację, utrzymanie Rady Miejskiej oraz promocję Gminy w wysokości
4.960.992,- zł
10. Pomoc społeczna w wysokości 10.176.571,- zł,
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 3.061.006,- zł,
12. Pozostałe wydatki w wysokości 1.977.975,- zł.
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Inwestycje w 2016 roku
Inwestycje zaplanowano w 2016 roku na łączną kwotę 11.918.337,- zł. Wśród nich dominuje Budowa
Samorządowego Przedszkola w Nasielsku na kwotę 8.702.584,- zł. Pozostałe inwestycje to:
1. Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na kwotę 50.000,- zł,
2. Rozbudowa i przebudowa budynku klubu portowego na stadionie miejskim w Nasielsku na kwotę
975.000,- zł,
3. Modernizacja SUW w Cieksynie na kwotę 500.000,- zł,
4. Budowa ulicy Kościuszki - P.O.W. na kwotę 450.000,- zł,
5. Modernizacja drogi gminnej w Psucinie na kwotę 100.000,- zł,
6. Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej Kościuszki - P.O.W. na kwotę 100.000,- zł,
7. Wykup nieruchomości pod drogę gminną w Nasielsku (ul. Wiejska) na kwotę 21.000,- zł,
8. Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej Kędzierzawice – Pianowo na kwotę 60.000,- zł,
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku - etap II na kwotę 550.000,- zł,
10. Dobudowa punktów świetlnych na kwotę 100.000,- zł,
11. Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 2016r. na kwotę 175.888,- zł,
12. Zakup nieruchomości przeznaczonej w MPZP pod inwestycję na kwotę 100.000,- zł,
13. Dotacje celowe w wysokości 33.865,- zł,
Ponadto w budżecie Gminy został wydzielony fundusz sołecki dla 65 sołectw z terenu Gminy Nasielsk na
łączną kwotę 647.697,- zł, w tym: na wydatki bieżące 471.809,- zł. W 2017 roku Gmina odzyska 40 %
wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego.
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