
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.

Dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 29.797.458 zł wykonane zostały w kwocie 

29.094.584,14 zł, co stanowi 97,6 % planowanych dochodów, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 22.557.303 zł, wykonanie 22.675.362,92 zł, co 

stanowi

100,5 % planowanych dochodów bieżących,

b) dochody majątkowe w wysokości 7,240.155 zł, wykonane w wysokości 6.419.221,22 

zł, co

stanowi  88,7 % planowanych dochodów majątkowych (brak zwrotu  środków 

z UE -

zagospodarowanie bazy rekreacyjne sportowej w Przędzelu - 276.536 zł.).

Wydatki budżetu zostały ustalone na kwotę 30.076.610 zł. zostały wykonane w kwocie 

28.041.124,71 zł, co stanowi 93,2 % planowanych wydatków, w tym:

c) wydatki bieżące w wysokości 22.024.167 zł, wykonanie 21.490.952,16 zł, co stanowi 

97,6

% planowanych wydatków bieżących,

d) wydatki majątkowe w wysokości 8.052.443 zł, wykonane w wysokości 6.550.172,55 

zł, co

stanowi 81,3 % planowanych wydatków majątkowych (niewykonane zadania 

inwestycyjne i

spadek cen po przetargach).

Budżet gminy przewidywał deficyt w kwocie 279.152 zł.

Na koniec roku odnotowano nadwyżkę w wysokości 1.053.459,43 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia wynosi 12.931.298 zł z tytułu kredytów i pożyczek

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosił 44,4 % max. 60 %,

Spłata z tytułu zadłużenia to kwota l .630.000 zł. (raty kapitałowe) + 728.056,36 zł - odsetki.

Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu to 8,1 %, max 15 %.

Subwencja ogólna to kwota 9.997.406 zł co stanowi 34,4 % wykonanych dochodów ogółem

(wzrost do roku 2010 o 883.820 zł).

Cześć oświatowa subwencji ogólnej to kwota 5.343.705 zł co stanowi 19,1 % wykonanych

dochodów ogółem, (wzrost do roku 2010 o 599.480 zł - remonty 213.893).

Dotacje na zadania zlecone to kwota 3.880.716,50 zł co stanowi  13,3 % planowanych

dochodów ogółem (spadek do roku 2010 o 448.434,36 zł - remont Caritas w 2010 roku).

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowana kwota to 2.579.731  zł



wykonanie 2.623.716 zł co stanowi 101,7 % planowanych dochodów z tego tytułu (wzrost do

2010 roku o kwotę 465.732).

Uzupełnienie subwencji ogólnej to kwota 548.378 zł (wcześniej O zł)

Podatek od nieruchomości 1.969.841 zł- wykonanie 2.042.405,07 (103,7 %planu)


